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RESUMO 
 

 

Sérios problemas ambientais têm origem em processos de combustão incompletos. Entre os 

produtos indesejados está a fuligem, considerada como um dos principais fatores da mudança 

climática observada nos último anos. Desta forma, ferramentas para diagnóstico da emissão 

de material particulado se fazem necessárias. Com o advento do laser, o desenvolvimento de 

técnicas óticas não intrusivas teve início. Dentre elas, destaca-se a técnica denominada 

incandescência induzida por laser (laser induced incandescence – LII), a qual pode gerar 

resultados resolvidos no espaço para a fração volumétrica de fuligem. Neste contexto, este 

trabalho apresenta um estudo experimental sobre a produção de fuligem em duas situações: na 

primeira, foram estudadas chamas laminares pré-misturadas de etileno e ar aplicando-se a 

técnica LII. Os resultados foram calibrados a partir da fração volumétrica de fuligem média 

empregando a técnica de extinção de luz, obtendo-se, então, resultados quantitativos 

espacialmente resolvidos da fração volumétrica de fuligem. A utilização de diferentes gases 

no escoamento anular também foi avaliada. A segunda situação abordada envolve o estudo de 

chamas laminares não pré-misturadas utilizando o gás natural como combustível. O impacto 

da diluição de inertes em diferentes proporções sobre a fração volumétrica de fuligem em 

diversas alturas da chama foi estudado por meio da técnica LII. Os resultados obtidos foram 

comparados à outros resultados presentes na literatura e servirão como validação de futuros 

modelos de formação de fuligem. 

 

Palavras-chave: fração volumétrica de fuligem, diluição, inertes, extinção de luz, técnica LII. 
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ABSTRACT 
 

 

Serious environmental problems are assigned to incomplete combustion processes. Among 

the unwanted products,  soot can be related as an important factor of climate changes 

observed in the last years. Thus, particulate material emissions diagnostic tools are necessary. 

Due the laser advent, the development of non-intrusive optical techniques was possible. One 

of the most importante technique is the laser induced incandescence, LII, which can generate 

spatially and temporally resolved results of soot volume fraction. In this context, an 

experimental study regarding the soot production was developed in two different situations: in 

the first one, premixed laminar flames of ethylene and air were investigated by applying the 

LII technique. The results were calibrated through the average of soot volume fraction results 

obtained by the light extinction technique. Therefore, it was possible to obtain quantitative 

results of spatially resolved soot volume fraction. Different gases employment at the annular 

flow were also evaluated. The second situation studied involves the analysis of natural gas 

laminar non-premixed flames. The impact of different inert gas dilution ratio on the soot 

volume fraction at different heights of the flame was evaluated by the LII technique. The 

results were compared to other authors and will serve as validation for future soot formation 

models. 

 

Keywords: soot volume fraction, dilution, inert, light extinction, LII technique. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Motivação 

 

 O fenômeno de combustão tem causado fascínio na humanidade há milhares de anos, 

sendo que Aristóteles incluía o fogo como um dos quatro elementos a partir dos quais todas as 

outras substâncias existentes teriam origem. Hoje esta descrição está completamente obsoleta, 

porém a importância da combustão para a humanidade é incontestável. Desde o início da era 

industrial, no início do século 19, a combustão a partir de combustíveis fósseis tem sido a 

nossa principal fonte de energia, apresentando uma demanda crescente nos tempos atuais. Isto 

é confirmado pela Figura 1.1, na qual a produção e consumo de energia em função da fonte 

energética é mostrada para as quatro últimas décadas no Brasil. 

 

 

 
a) b) 

Figura 1.1 – Cenário da energia no Brasil em função da fonte energética, onde em a) é 

mostrada a produção e em b) o consumo de energia (tep – tonelada equivalente de petróleo), 

entre os anos de 1970 e 2014 [EPE, 2015]. 

 

 A produção nacional de petróleo cresceu 11% em 2014 em relação ao ano anterior, 

atingindo a média de 2,25 milhões de barris diários. Foi registrado um aumento de 3,5% no 

consumo de óleo diesel e 5,3% no consumo de gasolina automotiva. A participação do gás 
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natural na matriz energética brasileira atingiu um patamar de 13,5%, sendo que houve um 

acréscimo de 20,9% no uso de gás natural para geração de energia elétrica [EPE, 2015].  

 O uso intensivo de combustíveis de origem fóssil criou uma série de problemas 

ambientais. As mudanças climáticas têm sido estudadas há tempos e, nos últimos anos, as 

emissões a partir da queima deste tipo de combustível têm sido apontadas como a principal 

causa do aumento da temperatura global. O dióxido de carbono, CO2, um dos produtos da 

combustão, é apontado como o principal responsável pelo efeito estufa. A concentração de 

CO2 na atmosfera passou de 280 ppm antes do início da era industrial para 379 ppm em 2005, 

um aumento de 35% [IPCC, 2007]. Mais alarmante é o fato que as emissões de CO2 seguem 

aumentando, conforme mostrado na Figura 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Emissões de CO2 (em milhões de toneladas) em função do tipo de combustível             

[Adaptado de IEA, 2015]. 

 

 A fuligem, outro importante poluente, é originada a partir de processos de combustão 

incompletos, isto é, o combustível não é transformado totalmente em dióxido de carbono e 

água. Este produto também é considerado um fator responsável por mudanças climáticas. 

Segundo Highwood e Kinnersley, 2006, um efeito direto causado pela emissão deste material 

particulado na atmosfera está ligado às características de absorção e espalhamento que a 

fuligem apresenta, o que poderia contribuir para uma redução da temperatura global em 

virtude da diminuição da radiação solar na superfície da terra. Como efeitos indiretos, os 

autores citam a possibilidade da fuligem interferir no processo de formação de nuvens, além 

de promover o derretimento mais acelerado de áreas congeladas, pois a fuligem depositada 

Carvão Óleo Gás Natural Outros 
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sobre estas superfícies alteraria a relação entre a quantidade de luz incidente e a quantidade de 

luz refletida por tais superfícies. 

  As partículas de fuligem exibem um intervalo de tamanho que vai desde alguns 

nanometros até vários micrometros e, especialmente a fuligem recém formada, apresenta uma 

superfície bastante reativa, o que facilita a condensação de anéis aromáticos, chamados de  

PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons). Estas espécies têm sido consideradas cancerígenas 

e mutagênicas para as células de mamíferos. As partículas mais nocivas são aquelas pequenas 

o suficiente para serem transportadas de imediato pelo sistema respiratório, sendo depositadas 

nos pulmões. Além disto, estas partículas podem atravessar a membrana do pulmão, atingindo 

a corrente sanguínea, podendo ser transportadas até o fígado, acumulando-se neste órgão                              

[Highwood e Kinnersley, 2006]. 

 Tendo em vista os efeitos adversos causados pela utilização de processos de 

combustão em larga escala, sobretudo na queima de combustíveis fósseis, uma maior 

eficiência de motores de combustão interna, turbinas a gás e queimadores industriais, por 

exemplo, se faz necessária, reduzindo a formação de poluentes nestes processos. Diante disto, 

ferramentas para o diagnóstico da produção de fuligem são de grande valia, servindo para 

gerar dados de validação para modelos numéricos, parâmetros para órgãos ambientais, entre 

outros. 

 

1.2 Revisão da literatura 

 

 As técnicas para o estudo dos processos de combustão podem ser intrusivas ou não 

intrusivas. As técnicas do tipo intrusivas envolvem o uso de, por exemplo, termopares para 

medições de temperatura e sondas para amostragem da concentração de espécies, de acordo 

com Heitor e Moreira, 1993. A desvantagem da aplicação desses métodos é que estes tendem 

a interferir no processo de combustão pois, como o próprio nome diz, são intrusivos. Além 

disto, geralmente apresentam resolução espacial e temporal limitadas. 

 Segundo Gaydon, 1974, as técnicas óticas são uma alternativa não intrusiva àquelas 

anteriormente apresentadas. Estas técnicas são baseadas na interação entre as partículas de 

fuligem e radiação eletromagnética. Desta forma, efeitos de emissão e absorção, assim como 

espalhamento da luz, podem ser utilizados para obtenção de informações sobre as 

propriedades da fuligem. Em princípio, a fuligem é considerada como um corpo negro na 



 

  

4 

descrição dos fenômenos de absorção e emissão, de acordo com a lei de Planck. A partir daí, 

o efeito de espalhamento de luz permite a aplicação das teorias de Mie, a qual descreve a 

dispersão de radiação eletromagnética a partir de partículas esféricas, e Rayleigh, a qual 

descreve a dispersão de radiação eletromagnética por partículas muito menores que o 

comprimento de onda da luz incidente, fato que, geralmente, é verdade quando são utilizados 

comprimentos de onda no espectro visível ou infravermelho.  

 Técnicas óticas envolvendo a emissão de radiação foram aplicadas em estudos de 

chamas desde o início das pesquisas em combustão, gerando uma grande base de dados. 

Conforme Bladh, 2007, estudos da emissão natural de chamas foram responsáveis pelos 

primeiros conhecimentos sobre espectroscopia a nível atômico e molecular. O primeiro 

trabalho sobre a emissão de bandas de radiação de chamas em um bico de Bunsen foi 

investigada em 1857 por William Swan, físico escocês. Contudo, foram necessários mais de 

70 anos de desenvolvimento nessa área e um grande número de experimentos detalhados 

antes que pudesse se provar que a emissão de radiação é originada pelo radical C2       

[Gaydon, 1974]. 

 Estudos abordando a emissão natural de chamas podem ser utilizados para estimar a 

quantidade de fuligem produzida num processo de combustão. A emissão de radiação a partir 

de partículas de fuligem aquecidas pode ser descrita pela lei da radiação de Planck, ponderada 

pela emissividade das partículas de fuligem. Como a emissão apresenta forte dependência da 

temperatura, grandes incertezas sobre os resultados da quantidade de fuligem produzida estão 

presentes quando obtidas por este método. A temperatura da chama, no entanto, pode ser 

estimada pela detecção da emissão das partículas de fuligem em dois ou mais comprimentos 

de onda, técnica esta chamada de pirometria de duas cores. Esta técnica foi apresentada pela 

primeira vez por Hottel e Broughton, 1932 e tem sido utilizada para determinar a temperatura 

da chama para diversas aplicações, como mostrado por Distasio e Massoli, 1994. 

 Diagnósticos por emissão natural são limitados. Além de não apresentarem resultados 

resolvidos no espaço, muitas das espécies de interesse em combustão são difíceis ou 

impossíveis de serem detectadas utilizando estas técnicas, pois não apresentam emissão 

suficiente para serem contabilizadas. Com o advento do laser, ainda nos anos 60, muitas 

dessas limitações puderam ser contornadas. A luz de um laser pode ser focada em pequenas 

regiões, garantindo uma alta resolução espacial. Lasers pulsados com durações na ordem de 

nanossegundos são rápidos o suficiente para estudar as propriedades das chamas, inclusive as 
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turbulentas, pois é possível adquirir o sinal em intervalos de tempo muito menores que as 

escalas de tempo do escoamento reativo. Outra vantagem é que lasers apresentam uma banda 

de emissão muito estreita, ou seja, podem trabalhar em um único comprimento de onda. Esta 

característica torna possível a escolha de um comprimento de onda específico para detectar 

certa espécie química que só responde a este comprimento de onda em particular. 

 Medições de fuligem utilizando técnicas óticas como extinção e espalhamento de luz 

têm sido empregadas com sucesso. A combinação destas duas técnicas permite extrair tanto 

valores de fração volumétrica de fuligem como tamanho de partícula, como mostrado no 

trabalho de Santoro et al., 1983. O aparato experimental típico destas técnicas consiste em um 

laser (pulsado ou contínuo), direcionado à região de medição na chama, além de detectores 

para monitorar a intensidade de radiação incidente e transmitida. As partículas de fuligem 

presentes na chama absorvem e espalham os fótons provenientes do feixe de laser. Assim, 

através da detecção da intensidade de radiação incidente e da intensidade de radiação 

transmitida na chama, a extinção total pode ser calculada. O espalhamento usualmente é 

medido com um ângulo de 90 graus, utilizando um detector separado. Deste modo, através da 

aplicação de expressões teóricas para estes processos, a fração volumétrica e o diâmetro das 

partículas de fuligem podem ser obtidos. Autores como Zerbs et al., 2009, Hadef et al., 2010 e 

Axelsson et al., 2000 empregaram a técnica de extinção de luz para obtenção da fração 

volumétrica de fuligem em chamas pré-misturadas de etileno e ar. Uma importante limitação 

desta técnica é o fato da medição da fração volumétrica de fuligem se dar por linha de visada, 

ou seja, não há resolução espacial ao longo da propagação do feixe do laser.  

 Durante os anos 90, a técnica  de incandescência induzida por laser, LII (laser induced 

incandescence), tornou-se popular dentro da comunidade de pesquisadores em combustão. 

Esta técnica consiste na detecção da emissão de radiação (incandescência) das partículas de 

fuligem após serem excitadas por um laser pulsado. A primeira publicação discutindo essa 

técnica é atribuída a Weeks e Duley, 1974, propondo o aquecimento de partículas aerossol 

com um laser pulsado, visando a estimar o tamanho desse particulado. Posteriormente,   

Melton, 1984, propôs o uso do sinal obtido por aquecimento através de um laser como uma 

técnica de diagnóstico para medir frações volumétricas de fuligem.  

 A técnica LII, quando empregada com o objetivo de estimar o tamanho de partículas, é 

chamada de TIRE-LII (time-resolved LII). Partículas de diferentes tamanhos apresentam 

diferentes taxas de resfriamento e, portanto, o sinal LII apresenta decaimento distinto para 
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cada tamanho de partícula. O primeiro estudo experimental desta característica foi realizado 

por Will et al., 1995, utilizando dois sistemas óticos de detecção. O primeiro adquiria o sinal 

de incandescência instantaneamente ao pulso do laser, enquanto o segundo adquiria o sinal de 

incandescência com um atraso após o mesmo pulso. Desta forma, o tamanho das partículas foi 

obtido por meio da análise pixel a pixel das imagens, detectando o decaimento do sinal LII 

resolvido no tempo em comparação à resultados de modelagem. Nos trabalhos de                

Roth e Filippov, 1996, Lehre et al., 2003 e Dankers e Leipertz, 2004, os esforços estão 

focados em medições pontuais, nos quais o sinal é totalmente resolvido no tempo, utilizando 

fotomultiplicadores para desenvolver metodologias de detecção do tamanho das partículas e, 

além disto, avaliar a distribuição espacial de partículas com diferentes tamanhos. A 

distribuição afeta diretamente a forma do decaimento do sinal, pois a incandescência 

observada, na verdade, é uma média do sinal a partir de partículas com diferentes tamanhos e, 

portanto, diferentes taxas de resfriamento.  

 A relação entre o decaimento do sinal de incandescência e o tamanho do particulado 

primário não é trivial. Dessa forma, se faz necessário o uso de um modelo teórico para a 

avaliação dos resultados do tamanho de partícula obtidos através de técnicas TIRE-LII. Estes 

modelos têm sido utilizados desde o início do emprego da técnica LII, sendo a grande maioria 

deles baseados na proposta inicial apresentada por Melton, 1984. O objetivo inicial destes 

modelos era, principalmente, obter informações quanto ao tamanho das partículas, mas 

resultados para a fração volumétrica de fuligem também têm sido conseguidos com sucesso 

nos trabalhos de Will et al., 1998 e Liu et al., 2006. A maior reformulação dos modelos 

teóricos foi apresentada por Michelsen et al., 2003, o qual introduziu um grande número de 

mecanismos, incrementando a descrição do processo de aquecimento e resfriamento das 

partículas. A desvantagem é que a abordagem proposta pelo autor apresenta grande 

complexidade, além do fato de que alguns dos mecanismos complementares adicionados 

apresentam grande incerteza relacionada. 

  Vários autores têm mudado a forma de detectar o sinal LII resolvido no tempo, 

utilizando para tal dois comprimentos de onda diferentes e dois sistemas de detecção de sinal. 

Assim, é possível calcular a temperatura média das partículas de fuligem durante o processo, 

como mostrado por Snelling et al., 2005. Esta abordagem é chamada de LII duas cores, 

também conhecido como 2C-LII (two colour LII). 
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1.3 Objetivos 

 

 O objetivo deste trabalho é a implementação de um aparato experimental para o  

estudo da produção de fuligem. Dentro deste contexto, os principais alvos são a obtenção de 

resultados quantitativos da fração volumétrica de fuligem em chamas laminares pré-

misturadas de etileno e ar e, também, a obtenção de resultados qualitativos da produção de 

fuligem em chamas laminares não pré-misturadas de gás natural diluídas com nitrogênio ou 

dióxido de carbono.  

 Trata-se da primeira aplicação da técnica de incandescência induzida por laser, LII, no 

Laboratório de Combustão da Universidade Federal do Rio Grande do sul. Assim, para a 

realização do estudo, os seguintes objetivos específicos são estabelecidos: 

 

1. Projeto e construção da bancada experimental e seleção de equipamentos; 

2. Revisão da literatura para a escolha dos parâmetros experimentais; 

3. Emprego da técnica da extinção de luz para calibração dos resultados obtidos por 

LII; 

4. Emprego da técnica LII em chamas laminares pré-misturadas e não pré-

misturadas. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Fuligem 

  

 As chamas geralmente são classificadas em dois grandes grupos: chamas pré-

misturadas e chamas não pré-misturadas. A diferença entre os dois grupos está na maneira 

como ocorre o processo de transporte dos reagentes para a zona de reação.  

 Nas chamas pré-misturadas, o combustível e o oxidante são molecularmente 

misturados antes da combustão. Os reagentes são transportados convectivamente em direção à 

zona de reação, a qual se propaga em direção aos mesmos à uma taxa bem definida, chamada 

de velocidade de queima. Para caracterizar a composição da mistura é utilizada a razão de 

equivalência ϕ, dada por 
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( 2.1 ) 

 

 

em que !! é o número de moles do combustível e !!" é o número de moles do oxidante na 

mistura. Quando φ > 1 há excesso de combustível,  portanto a mistura é rica em combustível. 

Quando φ < 1 há excesso de oxidante, portanto a mistura é pobre em combustível. 

 Nas chamas não pré-misturadas, combustível e oxidante são injetados separadamente. 

A zona de reação só se forma em regiões onde ocorre o encontro dos mesmos. Nesse caso, o 

processo de combustão é altamente dependente da condição instantânea de mistura, isto é, da 

difusão do combustível em direção ao oxidante e vice-versa, visto que zonas ricas e zonas 

pobres em combustível coexistem muito próximas umas às outras.  

 Na combustão de uma mistura rica em hidrocarbonetos, há excesso de átomos de 

carbono em relação à disponibilidade de oxigênio, o que leva a uma combustão incompleta, 

ou seja, à formação de outros produtos de combustão contendo carbono. No caso de chamas 

levemente ricas, o carbono também será convertido em monóxido de carbono, CO, além da 

conversão em dióxido de carbono, CO2. No caso de misturas com razão de equivalência 

maiores, haverá a formação de partículas de fuligem. Assim, é estabelecido um valor crítico 

para a razão de equivalência, ϕc, a partir do qual a formação de fuligem é observada. Segundo 
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Law, 2006, ϕc pode ser definido a partir da ordem em que ocorre a oxidação das espécies. Isto 

é, a adição de oxigênio num sistema contendo hidrocarbonetos leva à oxidação do carbono e 

do hidrogênio, respeitando uma sequência definida, na qual o oxigênio é utilizado primeiro na 

conversão do carbono em CO. Após todo o carbono ser convertido em CO, ocorre a oxidação 

do hidrogênio para formação de água, seguido, então, pela transformação de CO em CO2. 

Dessa forma, é esperado que ocorra a formação de fuligem apenas quando a mistura for 

suficientemente rica em combustível a ponto de que a conversão completa de carbono em CO 

não seja possível. De acordo com D'Alessio et al., 2000 e Hadef et al., 2010, por observação 

visual, chamas pré-misturadas de etileno e ar apresentam ϕc ≈ 1,8. 

 Segundo Turns, 2000, a formação da fuligem em chamas não pré-misturadas ocorre 

numa estreita faixa de temperatura, entre 1300 K e 1600 K. Mesmo que os processos 

químicos e físicos da formação da fuligem sejam de extrema complexidade, estes podem ser 

definidos separadamente em alguns passos, de acordo com a Figura 2.1. 

Figura 2.1 – Representação do processo de formação da fuligem, adaptado de                    

Bockhorn, 1994. 
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 O passo inicial consiste na decomposição química do combustível. Para temperaturas 

bem abaixo às temperaturas adiabáticas da chama é a ação deste mecanismo que limita a 

quantidade de fuligem produzida, enquanto nos casos em que a temperatura é elevada, os 

produtos a partir da pirólise governam a produção de fuligem. A pirólise de um combustível 

alifático (combustível que não contém anéis aromáticos) pode ocorrer de duas maneiras: 

transferência de um radical H ou por fissão. A decomposição de hidrocarbonetos por fissão é 

mais provável, pois apresentam ligações mais fracas. O fato de diferentes combustíveis 

apresentarem decomposições distintas e, por consequência, diferentes produtos da pirólise, 

explica a importância do tipo de combustível sobre a produção de fuligem [Karatas, 2009]. 

Desta forma, o combustível não queimado que se encontra em regiões de alta temperatura na 

chama sofre o processo de pirólise, formando moléculas menores, onde, entre elas, encontra-

se o acetileno. A seguir, os produtos da decomposição formam anéis aromáticos, dando 

origem aos precursores da fuligem, chamados de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, 

PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon). Estes precursores são importantes intermediários 

entre a molécula original de combustível e as partículas primárias de fuligem, de acordo com 

Glassman, 1988.  

 A transição das espécies a nível molecular para material sólido particulado configura o 

segundo passo do processo. Isto ocorre quando há a junção de moléculas PAH 

bidimensionais, dando origem a estruturas tridimensionais, processo este chamado de 

nucleação. Autores como Palmer e Cullis, 1965, baseados em resultados experimentais, 

sugerem que estas primeiras partículas têm tamanho de aproximadamente 2 nm. 

 Depois de formados os primeiros núcleos, estes ficam constantemente expostos à 

diferentes espécies de hidrocarbonetos, como o acetileno, que reage com a superfície da 

partícula de fuligem formando estruturas maiores. Este mecanismo é chamado de crescimento 

superficial. Além deste, há o processo chamado de coagulação, consistindo na união de dois 

ou mais núcleos de fuligem através da colisão destes, formando uma partícula ainda maior. 

Ambos mecanismos ocorrem paralelamente, mas resultam em diferenças no processo de 

formação da fuligem. A coagulação reduz a densidade do número de partículas sem afetar o 

fração volumétrica, enquanto no processo de crescimento superficial ocorre o contrário. Outra 

particularidade se refere à morfologia do material formado. Partículas que sofreram processo 

de coagulação apresentam forma não esférica, enquanto o crescimento superficial tem efeito 

oposto, reduzindo as irregularidades, resultando em partículas quase perfeitamente esféricas.  
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 Por fim, logo que os processos de crescimento superficial e coagulação se encerram, 

as partículas juntam-se umas às outras, processo chamado de aglomeração. Neste instante, as 

estruturas já apresentam tamanho na ordem de centenas de nanometros e as partículas dentro 

deste aglomerado (partículas primárias) medem entre 5 e 50 nm de diâmetro.  

 A fuligem pode sofrer um processo de oxidação por espécies gasosas presentes na 

vizinhança, como O2, O e OH antes de atingir o ambiente. Além disto, o vapor de água e o 

dióxido de carbono podem incrementar o processo de oxidação, através do aumento da 

concentração de OH devido ao incremento na concentração de água e, também, da reação 

entre carbono e CO2 para a produção de CO, conforme Law, 2006. O processo de oxidação 

compete com o processo de formação da fuligem, sendo que, em alguns casos, sequer há 

emissão de material particulado, apesar de haver alta produção da mesma em algumas regiões 

da chama. Um exemplo clássico é a chama produzida por uma vela, na qual praticamente toda 

a fuligem produzida  acaba por ser oxidada. 

 A fuligem pode ser caracterizada através de diferentes formas. As mais utilizadas são a 

fração volumétrica de fuligem, fv, o diâmetro das partículas primárias, Dp, e a densidade do 

número de partículas, N. Se as partículas primárias são assumidas como esféricas, a fração 

volumétrica de fuligem pode ser descrita de acordo com 

 

 !! = ! !!!
!

6  ( 2.2 ) 

  

  A Figura 2.2 mostra agregados típicos de fuligem, visualizados através de 

microscopia eletrônica de transmissão (TEM). Os agregados mostrados foram coletados com 

o uso de uma sonda termoforética. 
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Figura 2.2 – Imagem TEM de particulado a partir de uma chama fuliginosa. A figura principal 

mostra agregados de fuligem coletados na linha de centro de uma chama não pré-misturada 

laminar de etileno e ar, a uma altura de 42 mm acima do queimador. A imagem secundária 

mostra imagem TEM de alta resolução de partículas coletadas na linha de centro de uma 

chama laminar de etileno com fluxo de ar anular [Bladh, 2007]. 

    

 

2.2 Efeito da diluição com gases inertes 

 

 O estudo do efeito da diluição de gases inertes sobre a emissão de fuligem em chamas 

de hidrocarbonetos é de especial interesse. Em sistemas de recirculação de gases de exaustão, 

EGR (exhaust gas recirculation), por exemplo, comumente é empregada a adição de dióxido 

de carbono, CO2, à mistura, portanto a influência desse gás na produção de fuligem deve ser 

investigada. 

 A quantidade de fuligem produzida é dependente do meio em que a chama se 

encontra. Da mesma forma, as propriedades do meio dependem da quantidade e das 

propriedades da fuligem produzida. Esta interação e a interdependência entre as propriedades 

dos fluidos (temperatura e pressão, por exemplo) tornam um desafio isolar o efeito de cada 

um destes potenciais fatores como uma varável independente.  

 A adição de um aditivo afeta a produção de fuligem através de três maneiras: primeiro, 

o efeito de diluição, devido à mudança na concentração de carbono na mistura, 

proporcionando menor concentração de espécies precursoras de fuligem                      

[Axelbaum et al., 1988, Axelbaum e Law, 1990 e Glassman, 1998]; o segundo é o efeito 
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térmico, resultante das mudanças na temperatura da região de formação da fuligem e, por fim, 

efeitos químicos, devido à participação deste aditivo nas reações relacionadas à formação e 

oxidação da fuligem [Karatas, 2009]. Estes efeitos, segundo Du et al., 1989, ocorrem 

simultaneamente e estão intimamente interligados. Por exemplo, a introdução de um gás 

inerte não só reduz a concentração de espécies reagentes (efeito de diluição), como também 

reduz a temperatura da chama (efeito térmico), visto que a participação direta de gás inerte 

nas reações químicas geralmente afeta a temperatura da chama. Os gases inertes são 

quimicamente neutros em relação à chama, sendo classificados como supressores da fuligem. 

A eficiência deste efeito está relacionada com a capacidade térmica e com a difusividade do 

inerte. A diminuição na produção de fuligem pode ser uma consequência de qualquer 

combinação entre os efeitos térmicos, químicos ou de diluição.  

 Uma primeira análise do efeito da diluição do combustível com gás inerte na 

temperatura da chama foi realizada a partir do cálculo de equilíbrio químico. A Figura 2.3 

mostra resultados obtidos neste trabalho com o código livre GASEQ [Morley, 2005], para a 

combustão com ar em proporção estequiométrica. 

 

 

Figura 2.3 – Temperatura de chama adiabática para queima de CH4 diluído com CO2 e N2, 

com ar em proporção estequiométrica. 

 

2000 

2050 

2100 

2150 

2200 

2250 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 A
di

ab
át

ic
a 

da
 C

ha
m

a 
(K

) 

Diluição de inerte (em volume) 

CO2 

N2 



 

  

14 

 Observa-se que a diluição de 50% em volume de CO2 provoca um decréscimo de 

7,9% na temperatura de chama adiabática, redução pequena quando comparada  ao percentual 

de inerte utilizado. Segundo Machado, 2015, esse comportamento se deve ao fato da 

quantidade de calor liberada pela reação, dividida pela quantidade de moles presentes nos 

produtos, não ser alterada significativamente, além de não ocorrer grande variação no calor 

específico médio dos produtos da combustão. Por exemplo, com a combustão completa de um 

mol de metano, obtém-se 10,52 moles de produtos, já com a combustão completa de uma 

mistura de um mol de metano com um mol de gás carbônico (50% de diluição), obtém-se 

11,52 moles de produtos. A diferença entre o número de moles dos produtos é de 9,5%. A 

mesma consequência é observada quando a diluição é realizada com nitrogênio. Porém, para 

este caso, a mesma diluição de 50% em volume leva a um decréscimo de temperatura de 

4,5%. Nesta condição, o decremento na temperatura para diluição com nitrogênio é ainda 

menor que o decremento obtido com gás carbônico, pois o calor específico do N2 é menor que 

o do CO2. 

 Axelbaum et al., 1988 foram os primeiros a estudar o efeito da temperatura 

separadamente ao efeito de diluição. Os autores implementaram um método em que o argônio 

(um gás inerte com calor específico e capacidade térmica relativamente baixos) foi utilizado 

para substituir o nitrogênio no fluxo de ar de um queimador counterflow. A comparação entre 

chamas diluídas e chamas sem diluição e variadas temperaturas (devido à troca do nitrogênio 

por argônio), mostrou que a mudança na fração volumétrica de fuligem devido à mudanças 

exclusivamente na temperatura foi sutil comparada aos efeitos da diluição e temperatura como 

um todo. 

 Além disto, segundo Glassman, 1988, a formação de fuligem é determinada pela 

competição entre as reações de pirólise do combustível e oxidação dos precursores, além da 

oxidação da própria fuligem. Os dois processos são intensificados pelo aumento da 

temperatura, porém as reações de oxidação são mais intensificadas que as de pirólise. Em 

chamas não pré-misturadas, as reações de pirólise e de oxidação não ocorrem na mesma 

região; consequentemente, a redução da temperatura reduz a razão de formação de 

precursores, devido ao decréscimo na intensidade das reações de pirólise, portanto, a fração 

volumétrica de fuligem diminui.  
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2.3 Propriedades óticas da fuligem 

 

 As partículas de fuligem absorvem e emitem radiação eletromagnética num amplo 

espectro. Isto pode ser percebido nos processos de combustão fuliginosos, nos quais há 

emissão severa de radiação. A radiação emitida por estas partículas de fuligem encontra-se 

tanto no espectro do visível, caracterizado pela coloração amarelada observada na chama, 

como no infravermelho, fazendo da fuligem um eficiente meio de transporte de calor.  

 A teoria da absorção e espalhamento de luz por partículas é bastante extensa e 

complexa [Bohren e Huffman, 1998]. Desta forma, algumas simplificações foram empregadas 

ao longo do tempo a fim de facilitar e viabilizar o uso de técnicas óticas para detecção de 

fuligem. A primeira simplificação empregada é o fato das partículas de fuligem serem 

assumidas como esféricas e isotrópicas. A partir disto, torna-se possível a aplicação da teoria 

de Mie, a qual descreve a dispersão de radiação eletromagnética a partir de partículas 

esféricas. Esta teoria leva a uma segunda grande simplificação, a qual assume que o tamanho 

das partículas de fuligem é muito menor que o comprimento de onda da luz recebida. Assim, 

estas partículas estão no chamado limite de Rayleigh, de acordo com 

 

 !!! !
! ≪ 1 ( 2.3 ) 

 

onde λ representa o comprimento de onda de excitação, Dp representa o diâmetro da partícula 

e m o índice de refração complexo da partícula. Para partículas agregadas, a teoria de Raleigh-

Debye-Gans (RDG) é empregada. O princípio desta teoria é dividir a partícula, com formato 

arbitrário, em subunidades menores, cada uma delas dentro do limite de Rayleigh. Isto 

permite criar um sistema em que as diferenças no espalhamento, a partir de várias dessas 

subunidades, seja pequeno. Adicionalmente, efeitos de espalhamento múltiplo e interferência 

entre as subunidades são considerados desprezíveis [Farias et al., 1996]. A teoria RDG deve, 

ainda, ser combinada com alguma teoria de formação de agregados baseada em geometria 

fractal. 

 O índice de refração complexo, m, determina as propriedades óticas da partícula, 

sendo um parâmetro crucial no estudo da radiação eletromagnética emitida pelas partículas de 

fuligem. Este parâmetro varia com diversos fatores, como composição química, temperatura e 
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comprimento de onda. A variação na composição química é considerada o maior entrave, 

visto que é extremamente difícil de se conhecer com relativa certeza a composição química da 

fuligem durante o processo de combustão, acarretando a introdução de grandes incertezas. 

Segundo Krishnan et al., 2000, essa variação pode ocorrer devido ao tipo de combustível e 

oxidante utilizados, à razão de equivalência, à pressão, entre outros. Portanto, inevitavelmente  

conta-se com uma grande incerteza associada à este parâmetro.  

 De acordo com Santoro et al., 1983, o índice de refração interfere diretamente no 

principal parâmetro de interesse para aplicação de técnicas óticas para detecção da fração 

volumétrica de fuligem, a função de absorção, !(!). Esta função é dada por 

 

 ! ! = −Im !! − 1
!! + 2  ( 2.4 ) 

  

 Segundo Schulz et al., 2006, para estimar o valor de !(!), conhecer m é suficiente, 

mas também pode ser obtido por outros meios. De acordo com o autor, alguns resultados para 

m encontrados na literatura podem apresentar caráter duvidoso, visto que geralmente são 

obtidos por dados de espalhamento de luz junto com uma relação de dispersão. Ao considerar 

apenas isso, não foram levados em consideração fatores importantes como, por exemplo, a 

formação de agregados. Dessa forma, métodos alternativos têm sido utilizados, onde a 

dependência espectral de !(!) é medida com uma combinação de extinção da luz, corrigida 

com dados de espalhamento, sendo a concentração de fuligem determinada por gravimetria. 

Em geral, essa abordagem leva a resultados de !(!) na ordem de 0,3±0,06, sendo este valor 

aproximadamente constante no espectro do visível até próximo do infravermelho. 

 O aquecimento das partículas de fuligem por uma laser, por exemplo, pode levar à 

uma mudança de fase, gerando um possível impacto no valor de !(!). Em alguns 

experimentos realizados por Snelling et al., 2004, o valor  de !(!) foi ajustado de forma que 

reproduzisse o valor da temperatura obtido experimentalmente pela técnica de pirometria de 

duas cores. Assumindo que o valor de !(!) não varia no espectro, para um comprimento de 

onda de excitação de 1064 nm o valor de !(!) encontrado pelos autores foi de 0,4. Agora, 

assumindo que há um aumento linear de !(!) de acordo com a variação no espectro, !(!) 
assume o valor de 0,42 para o mesmo comprimento de onda anterior.                                   

Beyer e Greenhalgh, 2006, apresentaram outro método para estimar o valor de !(!). Com o 
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uso de baixa fluência (energia de cada pulso disponível na área da seção transversal do feixe 

de luz, dada em J/cm2) e vácuo (portanto, ausência de  mecanismos de sublimação e perda de 

calor por condução, respectivamente), partículas aquecidas a elevadas temperaturas se 

mantiveram neste estado por dezenas de microssegundos, pois o principal mecanismo de 

perda de calor nesta situação é a radiação. Sob essas condições, !(!) pode ser obtido com 

 

 
! ! = ℎ!!!!!

1194 !! !!!
∙ ! ! !(!)

!! ∙ !"!"  ( 2.5 ) 

 

sendo ℎ! a constante de Planck, !! a velocidade da luz, kB a constante de Boltzmann, ρ a 

densidade da partícula, c o calor específico da partícula, T a temperatura e t o tempo. 

Experimentos sob estas condições indicam resultados na ordem de ! !  = 0,4.  

 

2.4 Técnicas óticas para detecção de fuligem 

 

 A partir dos fundamentos apresentados, algumas técnicas óticas para diagnóstico de 

fuligem são revisadas. Primeiramente são apresentadas as técnicas de extinção e 

espalhamento de luz, as quais podem ser utilizadas para obtenção de resultados para a fração 

volumétrica de fuligem, bem como para o diâmetro de partículas. Na sequência, é apresentada 

a técnica de incandescência induzida por laser, LII (laser induced incandescence), capaz de 

gerar dados sobre a produção de fuligem com elevada resolução espacial e temporal. 

 

2.4.1 Extinção e espalhamento de luz 

 

 As técnicas óticas de extinção e espalhamento de luz utilizam um aparato experimental 

típico, que consiste em um laser (pulsado ou contínuo), direcionado à região de medição na 

chama, e detectores para detecção da radiação incidente e transmitida. Através da detecção 

desta intensidade de radiação transmitida, I, e da intensidade de radiação incidente, I0, a 

extinção total pode ser calculada e, a partir daí, resultados para a fração volumétrica de 

fuligem podem ser obtidos. Considerando a fuligem como partículas esféricas, isotrópicas e 

no limite de Rayleigh, Bohren e Huffman, 1998, afirmam que o coeficiente de espalhamento, 
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Kesp, é dado pela Equação ( 2.6 ), sendo a função índice de refração, F(m), representada pela 

Equação ( 2.7 )  

 
!!"# =

!!
4!!

!! − 1
!! + 2

!
!!!! =  !

!!(!)
4!! !!!! ( 2.6 ) 

  
 

 

 
!(!) = !! − 1

!! + 2
!
 

( 2.7 ) 

 

 O coeficiente de absorção Kabs é descrito por 

 

 !!"# = −!
!

! Im
!! − 1
!! + 2 !!!! =  !

!!(!)
! !!!! ( 2.8 ) 

 

enquanto o coeficiente de extinção Kext pode ser obtido experimentalmente por 

 

 !!"# =
1
! ln

!!
!  ( 2.9 ) 

 

onde L representa a espessura da chama atravessada pelo laser. Para partículas no limite de 

Rayleigh, o espalhamento pode ser negligenciado quando comparado à absorção, ou seja,    

Kext ≈ Kabs. Portanto, com a combinação das Equações ( 2.8 ) e ( 2.9 ), junto com a expressão 

da fração do volume de fuligem, Equação ( 2.2 ), temos a relação para a fração do volume de 

fuligem 

 

 !! ≈
!

6!"# ! ln !!
!  ( 2.10 ) 

 

 Combinando as Equações ( 2.6 ) e ( 2.9 ) e o fato que Kext ≈ Kabs, então o diâmetro da 

partícula pode ser determinado por 

 

 
!! ≈ ! 4

!!
!(!)
!(!)

!!"#
!!"#

! !
 ( 2.11 ) 
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 A teoria apresentada até aqui está bastante simplificada, na qual é assumida uma 

distribuição monodispersa do tamanho das partículas e, também, partículas agregadas são 

desconsideradas. Um tratamento mais aprofundado pode ser encontrado nos trabalhos de 

Santoro et al., 1983 e Sorensen et al., 1992.  

 Uma importante limitação desta técnica é o fato da incerteza relacionada ao índice de 

refração da fuligem se fazer presente. Portanto, como discutido anteriormente, a escolha de 

!(!) deve ser feita com cautela. Além disso, a medição da fração volumétrica de fuligem 

através dessa técnica se dá por linha de visada, ou seja, não há resolução espacial ao longo da 

propagação do feixe do laser. De qualquer forma, os resultados quantitativos da fração 

volumétrica de fuligem obtidos por esta técnica podem ser usados para calibração de outra 

técnica caracterizada por possuir resolução espacial como, por exemplo, a técnica LII, 

descrita a seguir. 

 

2.4.2 Incandescência Induzida por Laser - LII 

 

 O aparato experimental utilizado para aplicação da técnica LII em uma chama de 

laboratório é composto, basicamente, por um laser pulsado (no qual um plano é formado 

através de uma combinação de lentes) e por um sistema de detecção do sinal de 

incandescência. As partículas de fuligem no volume de prova são aquecidas pelo pulso do 

laser até uma temperatura de aproximadamente 4000 K, portanto, a incandescência dessas 

partículas aumenta significativamente. Para medições da fração volumétrica de fuligem, o 

sinal da incandescência começa a ser adquirido instantaneamente após o início do pulso do 

laser (prompt gate), utilizando uma câmera CCD ligada a um intensificador de sinal. Este 

sinal é filtrado antes de ser detectado pelo sensor da câmera, a fim de evitar interferência por 

incandescência de outras espécies, como moléculas de C2 e PAH, as quais também podem ser 

excitadas no processo de aquecimento das partículas de fuligem. O aparato experimental será 

discutido em detalhes nos próximos capítulos, mas representado simplificadamente pela        

Figura 2.4. 
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Figura 2.4 – Aparato experimental para aplicação da técnica LII. 

  

 Fisicamente, a partícula absorve a radiação do laser, resultando em um aumento 

acentuado de sua temperatura, até um valor próximo de 4000 K, que é a temperatura de 

sublimação do carbono grafite. A partícula aquecida perde calor devido à sublimação e às 

perdas por radiação e condução. A Figura 2.5 mostra os mecanismos atuantes neste processo, 

modelados por um código Matlab (Apêndice B). A radiação emitida é o sinal LII. O ponto de 

partida para a modelagem matemática do fenômeno consiste em um balanço de massa e 

energia para uma partícula esférica de fuligem com massa mp e diâmetro Dp. 
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a) 

b) 

Figura 2.5 – a) Representação do balanço de energia considerado na aplicação da técnica LII; 

b) comportamento temporal dos mecanismos de absorção, sublimação, condução e radiação, 

obtidos por modelagem numérica, considerando um pulso de laser de 7 ns, para uma partícula 

com diâmetro igual a 20 nm. 

 

 A aplicação da técnica LII para medições da fração volumétrica de fuligem é realizada 

partindo-se do princípio de que o sinal de incandescência apresenta dependência linear em 

relação à fração volumétrica de fuligem. Essa afirmação é baseada tanto em estudos 

experimentais (comparação entre o sinal de incandescência gerado pela técnica LII e outras 

técnicas, por exemplo, extinção, de acordo com autores como Vander Wal e Weiland, 1994 e         

Axelsson et al., 2000) como teóricos. O mais evidente destes foi desenvolvido por          

Melton, 1984, utilizando um modelo teórico para o processo de aquecimento das partículas. O 

autor mostrou que o sinal LII é dependente do tamanho das partículas, de acordo com 

 

 !"## ∝ !!!!!!,!"# !!"# ( 2.12 ) 

 

onde o comprimento de onda de detecção, λdet, é dado em micrometros. Pela Equação ( 2.2 ), 

a fração volumétrica de fuligem é aproximadamente proporcional à !!!!. O desvio 

representado por 0,154 !!"! na Equação ( 2.12 ) não pode ser evitado, mas é pequeno para 
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elevados valores de !!"#. Outra fonte de erro é que o tamanho da partícula decresce devido à 

uma pequena sublimação inerente à aplicação da técnica. 
 Ao assumir uma relação linear entre o sinal de incandescência e a fração volumétrica 

de fuligem, a técnica LII pode fornecer resultados qualitativos para esta última. Para a 

obtenção de resultados quantitativos, a técnica LII deve ser calibrada. Neste trabalho, bem 

como nas pesquisas realizadas por Shaddix, et al., 1994 e Bryce et al., 2000, a técnica de 

extinção foi a escolhida para tal. Esta abordagem inevitavelmente transfere as incertezas 

ligadas à técnica escolhida para a calibração para os resultados obtidos com a aplicação da 

técnica LII. Além disto, o emprego da técnica de extinção em chamas com baixa produção de 

fuligem não é recomendada, pois a sensibilidade deste método em ambientes pouco 

fuliginosos é bastante baixa. Assim, por vezes outras técnicas são escolhidas para a calibração 

como, por exemplo, gravimetria [Vander Wal et al., 1996]. Novas formas de realizar a 

calibração seguem sendo desenvolvidas, como aquela descrita por Snelling et al., 2005, na 

qual é utilizada uma lâmpada de calibração combinada à detecção do sinal LII em dois 

comprimentos de onda distintos.  

 Uma característica do sinal LII integrado no tempo é a relação não linear que este 

apresenta em relação à fluência do laser. Este comportamento foi percebido de forma 

experimental, como discutido por Shaddix e Smyth, 1996, e se deve aos diferentes 

mecanismos físicos que regem o processo de aquecimento e, posteriormente, resfriamento das 

partículas. Mais detalhes sobre fluência estão presentes na seção 2.4.2.3 deste trabalho. 

 Incertezas relativamente altas estão presentes nos experimentos utilizando a técnica 

LII em elevada fluência, para detecção da fração volumétrica de fuligem. Experimentalmente, 

problemas adicionais são introduzidos pelo aquecimento não uniforme das partículas 

(partículas no mesmo volume de prova alcançam diferentes temperaturas). As incertezas 

relacionadas à função de absorção, !(!), também afetam diretamente os modelos para 

obtenção do tamanho de partículas utilizando a técnica LII. Mesmo considerando os 

problemas citados, a técnica LII apresenta vantagens quando comparada a outras técnicas de 

medição. As medições podem apresentar grande resolução espacial e temporal, permitindo o 

estudo de sistemas complexos de combustão. Além disto, a técnica não requer sistemas laser 

demasiadamente complexos, sendo que os equipamentos disponíveis comercialmente contam 

com comprimentos de onda que podem ser empregados nesta técnica. No entanto, melhorias 

ainda são necessárias. A descrição teórica da relação entre o pulso do laser e as partículas de 
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fuligem têm melhorado com os constantes avanços nos modelos. A abordagem experimental 

também apresenta avanços, sobretudo na atenção despendida nas características e ajustes do 

equipamento utilizado. Uma discussão mais profunda da influência desses parâmetros é 

apresentada nas próximas seções e também nos trabalhos de Schulz et al., 2006 e         

Charwath et al., 2006. 

 

2.4.2.1 Influência do comprimento de onda de excitação e detecção 

 

 A fuligem absorve energia em um amplo espectro e, mesmo que a absorção aumente 

com a diminuição do comprimento de onda utilizado na excitação, em princípio qualquer 

comprimento de onda na região visível ou infravermelho pode ser usado para aquecer as 

partículas de fuligem, viabilizando a detecção do sinal LII, segundo Schulz et al., 2006. 

Comprimentos de onda no ultravioleta (266 nm e 355 nm) têm sido usados para gerar sinal de 

incandescência, de acordo com Rohlfing, 1988, mas comprimentos de onda menores dentro 

do espectro do ultravioleta acabam por promover a fotodissociação (quebra de uma ligação 

química, resultado da absorção de um fóton por uma molécula) ao invés de aquecimento da 

partícula. 

  Lasers do tipo Nd:YAG são frequentemente usados para excitação LII, garantindo 

pulsos de alta frequência com duração entre 7 e 15 ns. O harmônico fundamental (1064 nm) 

ou o segundo harmônico (532 nm) são os mais usuais na aplicação da técnica LII. No entanto, 

devem ser tomadas precauções na escolha da estratégia de excitação e detecção do sinal, a fim 

de evitar interferências no sinal de incandescência.  Tipicamente, a utilização de 1064 nm 

como comprimento de onda para excitação das partículas resulta em menos interferências em 

comparação à experimentos onde o comprimento de 532 nm ou menor é utilizado. 

 Para longos comprimentos de onda de excitação, a geração de fragmentos de C2 

eletronicamente excitados é menor.  Há também interferência pela emissão a partir de OH e 

outros radicais ligados ao oxigênio quando a excitação em 532 nm é utilizada                                                                     

[Vander Wal e Weiland, 1994]. Resultados espectralmente resolvidos da emissão de radiação 

da fuligem, na faixa entre 300 nm e 900 nm, com excitação das partículas realizada por um 

laser com comprimento de onda de 532 nm, são mostrados na Figura 2.6. A curva (a) mostra a 

estrutura do perfil de emissão, com bandas em 308 e 342 nm atribuídos à emissão do OH. A 
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interferência em 532 nm é atribuída ao espalhamento da luz. Um pico adicional em 845 nm é 

atribuído à transição do átomo de oxigênio, devido à excitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 - Sinal LII (excitação em 532 nm) de uma chama pré-misturada de etileno e ar. A 

curva (a) representa o sinal adquirido simultaneamente ao pulso do laser e (b), o sinal 

adquirido com um intervalo de 50 ns após o pulso do laser, ambas curvas são resultados 

integrados no tempo (50 ns) [adaptado de Vander Wal e Weiland, 1994]. 

 

 Medições da emissão de radiação a partir da mesma configuração do queimador e da 

chama, porém utilizando como excitação o comprimento de onda de 1064 nm, são mostradas 

na Figura 2.7. Neste caso, os picos de OH e O desaparecem, surgindo picos em 472 nm e    

516 nm, atribuídos à excitação do C2. O pico em 532 nm deve-se ao espalhamento residual da 

luz laser, a partir da luz com frequência dobrada do laser Nd:YAG. Mesmo que a fuligem 

absorva menos energia em 1064 nm que em 532 nm, a energia disponível a partir do laser é 

suficiente para aquecer a partícula até temperaturas que a incandesça, como ilustrado por 

similaridade do espectro obtido por ambas intensidades do laser das curvas (a) e (b).  
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Figura 2.7 - Sinal LII (excitação em 1064 nm). A curva (a) representa o sinal obtido com um 

laser de 67 MW/cm2 e a curva (b) o sinal obtido com um laser de 153 MW/cm2                                                 

[adaptado de Vander Wal e Weiland, 1994] 

  

  Fluorescência induzida por laser LIF (laser induced fluorescence) de PAH, quando 

empregada uma excitação entre os comprimentos de onda do visível e ultravioleta, também 

foi observada por autores como Ossler et al., 2001 e Leipertz et al., 2002. Estes precursores da 

fuligem apresentam fluorescência que se estende por um grande intervalo dentro do espectro 

do visível, portanto a separação do sinal LII desta interferência não é facilmente eliminada 

pelos filtros óticos do sistema de detecção. Para tal, têm-se realizado experimentos em 

chamas não pré-misturadas, laminares e turbulentas, onde a excitação em dois comprimentos 

de onda diferentes (266 nm e 1064 nm) é empregada, permitindo a detecção simultânea dos 

sinais de fluorescência dos PAH e do sinal LII. A Figura 2.8 mostra um exemplo da influência 

da excitação de PAH para uma chama não pré-misturada, comparando a utilização de 

comprimentos de onda de excitação de 532 nm e 1064 nm. No centro do queimador, o sinal 

de incandescência a partir de excitação em 1064 nm se mostrou muito menor que o sinal 

obtido por excitação em 532 nm. A medição realizada em 266 nm, a qual intencionalmente 

excita principalmente PAH, comprova a interferência destas moléculas no sinal obtido com o 

uso do comprimento de onda de 532 nm. 
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Figura 2.8 – Influência da fluorescência de PAHs sobre o sinal de incandescência de fuligem 

em uma chama fuliginosa não pré-misturada. A linha sólida representa o sinal LII obtido por  

excitação em 532 nm e detecção em 650 nm; a linha sólida em negrito representa o sinal LII 

obtido por excitação em 1064 nm e detecção em 410 nm; os quadrados representam LIF de 

PAH a partir de um laser com excitação em 266 nm; os triângulos representam a porcentagem 

do sinal da curva com linha sólida (532 nm) devido ao LIF de PAH                                 

[adaptado de  Delhay et al., 2005]. 

 

 A eficiência de absorção das partículas de fuligem varia inversamente com o 

comprimento de onda da excitação. Desta forma, comprimentos de onda menores são mais 

eficazes no aquecimento das partículas. Partindo deste ponto de vista,                                   

Zhao e Ladommatos, 2001 afirmam que o melhor compromisso entre eficiência da excitação 

e relação sinal-ruído ocorre para o comprimento de onda de 532 nm, mesmo considerando as 

possíveis interferências inerentes ao uso de comprimentos de onda menores. 

 A incandescência da partícula de fuligem excitada ocorre para um amplo espectro, 

portanto a detecção do sinal LII pode ser feita através de uma variedade de comprimentos de 

onda. Trabalhos numéricos [ Mewes e Seitzman, 1997, Vander Wal, 1996, Bladh et al., 2008] 

têm mostrado  que a detecção em grandes comprimentos de onda minimizam a influência da 

variação do tamanho da partícula, conforme Figura 2.9, cuidado que deve ser especialmente 

tomado em experimentos resolvido no tempo visando determinar tamanho de partícula. Por 

outro lado, a detecção nesta região do espectro levaria à detecção de espécies indesejadas, as 

quais podem ser excitadas durante o pulso do laser, sobretudo onde a interferência da emissão 

do C2 é esperada (473 nm, 516 nm e 618 nm). Desta forma, deve existir um compromisso 
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entre a supressão do sinal de espécies indesejadas e do sinal LII. Levando em conta que o 

sinal de incandescência das partículas de fuligem tende para comprimentos de onda menores 

com o incremento na temperatura (Lei de Wien), a detecção na região do azul, 

aproximadamente 400 nm, é preferida por aumentar a distinção entre o sinal LII e a 

luminosidade da chama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 – Erro relativo em função do comprimento de onda de detecção para diferentes 

diâmetros de partículas [adaptado de Bladh et al., 2008]. 

 

 

2.4.2.2 Influência da distribuição espacial da energia do laser 

 

 A maioria dos lasers utilizados para aplicação da técnica LII apresenta um feixe com 

alguns milímetros de diâmetro. Este feixe é expandido em uma direção (vertical), utilizando 

uma lente cilíndrica, então, dependendo da distância focal da lente utilizada, tem-se o ângulo 

de divergência desse perfil. Além disso, uma lente esférica é utilizada a fim de se ajustar o 

local onde será focado o feixe, ou seja, onde incidirá a menor espessura (horizontal) do feixe  

laser expandido.  

 A distribuição espacial da energia desse feixe expandido terá, portanto, dependência 

direta do perfil espacial que cada laser possui. Este perfil, em geral, é considerado uniforme 
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na direção de propagação. Nas outras duas dimensões, no entanto, comumente se assumem 

configurações do tipo plana (top-hat profile), Gaussiana unidimensional (Gaussian sheet) ou, 

ainda, Gaussiana bidimensional (Gaussian beam). A Figura 2.10 ilustra essas distribuições. 

 

Figura 2.10 - Perfis espaciais mais comuns. Adaptado de Bladh e Bengtsson, 2004. 

   

 Para a configuração mais simples, plana, todas as partículas no volume de prova são 

expostas à mesma energia e, portanto, aquecidas à mesma temperatura. Porém, sabe-se que 

mesmo um perfil plano apresenta algumas variações na distribuição espacial dessa energia. 

Além disso, não se pode garantir que esta distribuição se manterá ao longo da duração do 

pulso. Já o perfil Gaussiano unidimensional é obtido pela expansão de um perfil Gaussiano 

em uma direção, utilizando uma lente cilíndrica. A distribuição da energia é considerada 

uniforme na direção da expansão do feixe, porém o mesmo não acontece na outra direção. 

Desta forma, há uma grande variação espacial na contribuição total do sinal LII, onde as 

partículas do volume de prova atingem diferentes temperaturas. Por fim, o perfil gaussiano 

bidimensional apresenta distribuição Gaussiana em todas as direções. Assim, as partículas do 

volume de prova estão expostas a um aquecimento severamente não uniforme.  

  

2.4.2.3 Fluência 

 

 A fluência de um laser depende diretamente do perfil espacial do laser utilizado, os 

quais foram apresentados na seção anterior. A fluência tem grande impacto no sinal de 

incandescência gerado. Tanto o sinal LII integrado no tempo quanto o resolvido no tempo 

dependem diretamente da fluência, visto que diferentes mecanismos de transferência de calor 

e massa dominam para diferentes fluências. 
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 O sinal de incandescência cresce com o aumento da fluência até um determinado 

valor. Depois, dependendo do perfil espacial do laser empregado, atinge-se uma região onde o 

sinal passa a ser aproximadamente independente da fluência, região essa chamada de platô. A  

Figura 2.11 demonstra este comportamento para diferentes perfis espaciais de laser. 

Figura 2.11 - Dependência do sinal LII em função do perfil espacial do laser (532 nm) 

[Adaptado de Michelsen et al., 2003]. 

   

 Para um laser cujo perfil é plano, a região do platô se inicia por volta de 0,2 J/cm2. Em 

medições práticas de fração volumétrica de fuligem prefere-se utilizar o laser ajustado para 

um valor dentro desta região porque há uma diminuição na influência de pequenas variações 

na potência do laser, bem como a perdas por atenuação do sinal do laser em condições 

severas. Se o valor da fluência for incrementado, o sinal de incandescência começa a 

diminuir. Isto acontece pelo fato das partículas estarem sendo submetidas à temperaturas 

muito elevadas, acarretando numa diminuição do tamanho das partículas de fuligem devido à 

sublimação, portanto, os resultados da fração de volume de fuligem serão menores do que o 

esperado. 
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 Para um perfil gaussiano unidimensional, uma região maior de platô é observada. 

Neste caso, a redução no sinal de incandescência devido à sublimação das moléculas no 

centro do feixe é compensado pelo aumento no sinal de incandescência emitido pelas 

moléculas que experimentaram outras regiões do feixe, que até então não haviam atingido um 

aquecimento grande o suficiente para que contribuíssem com o sinal de incandescência. O uso 

dessa configuração também é acometido de algumas incertezas, por exemplo, a largura do 

feixe apresenta alta dependência da energia do laser. Dessa forma, a dimensão do volume de 

prova também apresenta variação, resultando em incertezas na resolução espacial do 

experimento.  

 Por fim, o perfil gaussiano bidimensional utilizado nos primeiros experimentos 

aplicando a técnica LII tem sido abandanados. As partículas presentes no volume de prova 

são aquecidas de forma severamente desigual, levando à erros importantes nos resultados    [ 

Schulz et al., 2006]. 

 Para estudos sobre o tamanho de partículas, baixa fluência deve ser empregada, 

evitando que exista qualquer mudança devido à mecanismos de sublimação. Evidenciando tal 

fato, estudos feitos por Yoder et al., 2005 e Witze et al., 2001 indicaram que pode haver uma 

redução de até 90% no volume das partículas de fuligem quando se utilizam fluências entre 

0,47 e 0,61 J/cm2, com perfil Gaussiano unidimensional e comprimento de onda de excitação 

de 1064 nm. Utilizando o mesmo intervalo de fluência anterior e, agora, comprimento de 

onda de excitação de 532 nm, os autores reportaram uma redução de até 60% no volume das 

partículas de fuligem.  

 

2.4.2.4 Tempo de detecção do sinal LII 

 

 O tempo de detecção do sinal LII, ou seja, o intervalo de tempo em que o sinal de 

incandescência é adquirido, é chamado de detection gate. O intervalo detection gate pode ter 

início no mesmo instante de tempo o qual o pulso do laser é aplicado, prompt detection gate, 

ou pode sofrer um atraso. Este intervalo de tempo entre o início do pulso do laser e o início da 

detecção do sinal é chamado de delay. 

 No trabalho de Bladh e Bengtsson, 2004, foram feitas análises teóricas de perfis de 

laser com perfis plano e gaussiano unidimensional e bidimensional. Foram realizadas 

comparações destes três perfis, nas quais a forma relativa da curva de fluência foi comparada 
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como função do perfil espacial, detection gate, delay e tamanho do particulado primário. Os 

autores investigaram a influência do delay sobre a fluência, para um perfil plano e particulado 

primário com 10 nm. A forma da curva de fluência mudou drasticamente para delay entre 0 e 

20 ns, indicando forte dependência da fluência para uma aquisição instantânea ao pulso do 

laser (prompt detection gate) e para o sinal com delay. Este comportamento tem sua origem 

no processo de sublimação, que prevê uma redução no tamanho da partícula com o aumento 

da fluência. Isto irá ocorrer durante o pulso do laser, diminuindo a matéria de fuligem 

disponível para irradiar instantes depois.  

 Partindo do princípio que existe uma linearidade entre o sinal LII e a fração 

volumétrica de fuligem, autores como Bladh et al., 2008  afirmam que, mesmo que o uso de 

delay seja indicado para minimizar o efeito da fluorescência de espécies indesejadas (como o 

resultado presente na Figura 2.6), este não deve ser utilizado em experimentos para a medição 

da fração volumétrica de fuligem, pois há um desvio substancial nessa relação. Segundo estes 

autores, este fato é explicado pelo aumento da influência do tamanho do material particulado 

sobre o sinal de incandescência detectado com o uso de delay. Assim, recomendam o uso de 

prompt gate com duração de, aproximadamente, 40 ns. 
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3 ESTUDO QUANTITATIVO DA PRODUÇÃO DE FULIGEM PELA 

TÉCNICA DE EXTINÇÃO DE LUZ 
 

3.1 Introdução 

 

 Nesta etapa do trabalho são apresentados detalhes da aplicação da técnica ótica 

denominada extinção de luz, visando à obtenção de resultados para a fração volumétrica de 

fuligem, fv, em chamas laminares pré-misturadas. Primeiramente, as características das 

chamas estudadas são expostas e os equipamentos utilizados são descritos. Na sequência, os 

resultados obtidos são discutidos e comparados com a literatura. Por fim, são apresentadas as 

conclusões parciais sobre o comportamento da produção de fuligem e sobre a técnica 

empregada. 

 A técnica de extinção de luz foi escolhida pois é largamente empregada no estudo da 

fração volumétrica de fuligem. Além disto, possui fácil implementação experimental e há uma 

considerável base de dados disponível na literatura. Destaca-se aqui o International Sooting 

Flame Workshop [ISF, 2015], onde resultados de outros autores estão disponíveis para 

diversas configurações de chama. 

  

3.2 Método 

 

 As chamas laminares pré-misturadas abordadas nesta etapa do trabalho são 

caracterizadas por razões de equivalência, ϕ, iguais a 2,1, 2,3 e 2,5. O queimador utilizado foi 

do tipo McKenna, no qual as vazões de combustível e ar foram ajustadas de forma que a 

vazão total da mistura fosse mantida em 10 l/min. O combustível empregado foi o etileno, 

com pureza de 99,5%. A Tabela 3.1 apresenta as vazões utilizadas para cada razão de 

equivalência. 

 O queimador McKenna apresenta a possibilidade de uso de um escoamento anular, 

para minimizar interferências do ambiente sobre a chama. Desta forma, nesta cortina foi 

utilizada nitrogênio ou ar e, ainda, uma condição sem o uso de escoamento anular. 
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Tabela 3.1 – Vazões de ar e combustível para cada razão de equivalência estudada. 

Razão de Equivalência, ϕ  Vazão de ar 
(l/min) 

Vazão de etileno  
(l/min) 

2,1 8,64 1,36 

2,3 8,53 1,47 

2,5 8,43 1,57 

  

  

 A nomenclatura empregada neste trabalho para cada uma das condições estudadas foi 

construída de acordo com a seguinte estrutura 

 

ϕ = Razão de Equivalência− Cortina 

 

onde o número após o sinal de igualdade  indica a razão de equivalência e o símbolo após o 

traço indica o tipo de gás utilizado no escoamento anular. A condição sem cortina é 

caracterizada pela ausência de preenchimento do segundo espaço. Exemplo 1: chama com 

razão de equivalência 2,3 e cortina de nitrogênio: ϕ=2,3-N2. Exemplo 2: mesma razão de 

equivalência, porém sem uso de cortina: ϕ=2,3. 

 O aparato experimental para aplicação da técnica de extinção de luz consiste em, 

basicamente, um laser contínuo, queimador e um sensor para detectar a atenuação do sinal 

proveniente do laser. A Figura 3.1 representa um esquema simplificado dos equipamentos e 

sua disposição na bancada experimental. 

 O laser utilizado é a gás, HeNe, marca REO, modelo R-30990, com comprimento de 

onda de  633 nm, diâmetro de 0,8 mm e potência máxima de saída de 10 mW. O sistema de 

detecção é composto por um fotodetector fornecido pela Newport, modelo 818-SL. Este 

sensor é empregado na detecção de comprimentos de onda entre 400 e 1100 nm. Para  

comprimento de onda do laser utilizado, a incerteza de calibração deste equipamento é de 1%. 

O sensor foi ligado à um osciloscópio de 200 MHz, fornecido pela Tektronix, modelo TDS-

2022C. Todos estes equipamentos foram alimentados por uma rede elétrica estabilizada. A 

fim de minimizar a influência de oscilações e perturbações do ambiente sobre as medições, 

um dispositivo usinado em alumínio, com um orifício central de 1 mm de diâmetro, foi 

posicionado concêntrico ao fotodetector.  
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a)  b) 

Figura 3.1 - Aparato para aplicação da técnica de extinção, sendo a) é uma vista superior da 

disposição dos equipamentos e b) uma fotografia da bancada utilizada. Em ambas figuras, a 

letra A representa o fotodetector, B o queimador e C o laser HeNe. 

  

  A Figura 3.2 representa uma vista em corte do queimador e do anteparo para 

estabilização da chama empregados nesta etapa do trabalho. O queimador utilizado foi do tipo 

McKenna, o qual é amplamente empregado no estudo de chamas laminares pré-misturadas, 

permitindo a aplicação de técnicas óticas na verificação da produção da fuligem para este tipo 

de chama. O queimador possui uma matriz porosa sinterizada no topo, de formato circular, 

confeccionada em aço inoxidável, de diâmetro igual a 60 mm, por onde a mistura de ar e 

combustível escoa. Anular à matriz porosa, há um anel com 5 mm de espessura, 

confeccionado em bronze sinterizado, que protege a chama de perturbações no ambiente por 

meio do escoamento de um gás auxiliar como, por exemplo, nitrogênio ou ar. O queimador 

apresenta, ainda, canais internos para que a passagem de água arrefeça a matriz porosa 

principal. A água utilizada neste sistema foi mantida em 25°C por meio do uso de um banho 

térmico. 

 Posicionado 21 mm acima do queimador, um anteparo com 20 mm de altura e 60 mm 

de diâmetro, concêntrico à matriz porosa, foi utilizado para estabilizar a chama. Este disco é 

suportado por 3 fusos dispostos a 120°, permitindo um ajuste preciso da sua posição. Todos 
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os parâmetros utilizados na geometria do queimador e do disco para estabilização seguiram o 

caso-teste presente no primeiro Workshop Internacional de LII [ Schulz et al., 2006], realizado 

na Alemanha, em 2005. Além disto, um termopar tipo R foi posicionado no centro do 

anteparo, numa cavidade cilíndrica com 19,5 mm de profundidade (a partir da seção superior 

do anteparo) e diâmetro de 2 mm. A temperatura do anteparo foi monitorada por meio de um 

datalogger, modelo Agilent 34927A.  

 

 

 

Figura 3.2 - Vista em corte do queimador McKenna e anteparo para estabilização da chama 

[adaptado de Holthuis & Associates, 2015]. 
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  As vazões dos gases utilizados foram controladas e medidas com medidores de vazão 

mássica Bronkhorst série EL200. A medição de vazão nestes controladores é realizada a partir 

da medição da variação de temperatura sofrida pelo gás ao passar por um tubo capilar 

aquecido. O controle da vazão é realizado por meio de uma válvula de controle comandada 

por solenoide.  

 Cada medidor de vazão é calibrado para operar com um gás, porém, pode ser usado 

com qualquer outro gás, aplicando-se um fator de conversão que é igual à razão entre a 

capacidade térmica do gás em uso e do gás de calibração. A incerteza associada aos 

controladores de vazão é calculada como sendo 0,5% do valor de leitura mais 0,1% do valor 

de fundo de escala do medidor. A Tabela 3.2 apresenta os medidores de vazão utilizados nos 

experimentos, destacando os gases de calibração, as faixas de vazão (considerando 298 K e    

1 atm) e os gases efetivamente utilizados. 

 

Tabela 3.2 – Relação de medidores de vazão utilizados. 

Medidor Gás calibração Faixa de vazão (l/min) Gases utilizados 

F-201CV-10K-AAD-22-V CH4 0,00-10,00 C2H4 

F-201CV-10K-AAD-22-V ar 0,00-15,00 ar 

F-201CV-10K-AAD-22-V N2 0,00-15,00 CO2; N2 

 

  

 As medições da fração volumétrica de fuligem foram realizadas para diversas alturas 

acima do queimador, HAB (height above the burner), partindo de 6 mm e se estendendo até 

18 mm, em passos de 2 mm. A altura de medição foi variada através de um suporte 

pantográfico (Figura 3.3), ao qual foi fixado um paquímetro para acompanhamento do 

deslocamento vertical do queimador. Desta forma, para cada condição de razão de 

equivalência e de escoamento anular, a técnica foi aplicada para obter o valor médio da fração 

volumétrica de fuligem em cada HAB.   

  O processo de medição foi realizado da seguinte forma: primeiramente o queimador 

foi posicionado em HAB = 18 mm; a partir daí, a intensidade de radiação transmitida, I, 

medida pelo fotodetector foi registrada por leitura direta no osciloscópio. Na sequência, a 

vazão de combustível foi interrompida e a intensidade de radiação incidente, I0, foi registrada 
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da mesma forma. A fim de considerar o efeito da luminosidade da chama sobre I0, o sinal da 

chama (sem a presença do laser) foi previamente registrado. Assim, este valor foi somado aos 

resultados de I0 para cada uma das condições da razão de equivalência e gás utilizado na 

cortina. Os resultados de I, I0 e da luminosidade da chama foram obtidos a partir da média de 

128 medidas adquiridas pelo osciloscópio. A oscilação pico a pico do sinal também foi 

registrada, a qual foi utilizada na estimativa da incerteza do experimento. Este procedimento 

foi repetido para cada HAB, até que se atingisse o patamar de HAB = 6 mm. Vale salientar 

que, antes do início dos experimentos, aguardou-se que o sistema atingisse o equilíbrio 

térmico para minimizar efeitos transientes como, por exemplo, mudanças na temperatura do 

anteparo de estabilização da chama. Para tal, a temperatura do anteparo foi monitorada 

através do termopar instalado no seu interior. O experimento naquela condição foi realizado 

apenas quando uma variação significativa da temperatura deixasse de ser verificada.  

 A espessura da chama atravessada pelo laser, L, foi obtida através de fotografias da 

chama. Para tal, foi utilizada uma câmera DSLR Nikon D3200, cujos parâmetros de 

sensibilidade ISO do sensor (ISO 200), distância focal (fc = 55 mm), abertura do diafragma           

(fc/20) e velocidade do obturador (1/6 s) foram mantidos constantes, melhorando assim a 

comparação entre os diferentes casos estudados. Por meio de um objeto com dimensão 

conhecida na imagem, foi realizada uma calibração: esta dimensão corresponde à uma 

determinada quantidade de pixels, assim, os pixels correspondentes ao caminho de atenuação 

percorrido pelo laser puderam ser transformados em comprimento. Foram considerados como 

parte de L apenas os pixels referente à região luminosa (amarela) na chama. As linhas pretas 

horizontais presentes na Figura 3.3 representam a medição de L para diferentes HAB. 

 Por fim, a função de absorção !(!) foi avaliada. !(!) possui dependência do índice 

de refração complexo da fuligem, m, o qual apresenta grande divergência entre as fontes 

disponíveis na literatura. Da mesma forma que  Hadef et al., 2010, o valor de !(!) foi 

definido a partir dos dados experimentais de Krishnan et al., 2000, o qual disponibiliza a 

equação 

 

 !(!) = 0.232+ 1.2546×10!!! 

 
( 3.1 ) 

que representa um ajuste linear para o valor de !(!), válido para comprimentos de onda 

entre 400 nm e 1064 nm, para vários combustíveis, incluindo o etileno. 
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a) b) 

Figura 3.3 – Detalhes do aparato para medição em diferentes HAB, onde a) representa o 

mecanismo para movimentação vertical do suporte do queimador e b) é a representação da 

dimensão L para diversas HAB, obtida por meio de imagens da chama a partir de uma câmera 

DSLR (ISO 200, velocidade do obturador de 1/6 s). Chama laminar pré-misturada de etileno e 

ar, ϕ = 2,5, utilizando cortina de ar. 

  

 Neste trabalho foi utilizado !(!) = 0,311, para  ! = 633 nm, o comprimento de onda 

do laser contínuo HeNe empregado. A lei de Beer-Lambert pode ser reescrita como 

 

 ln !
!!

=  − ! !!  !!
!  

 

( 3.2 ) 

onde Ke é o coeficiente de extinção adimensional, e da Equação ( 2.10 ), tem-se que 

 

 !! =  !!!
!!"# 

 

( 3.3 ) 

portanto, por meio da Equação ( 2.11 ), 

 

 !! =  6!"(!) 
 

( 3.4 ) 

Desta forma, !! = 5,86, utilizando !(!) = 0,311. Em posse de I, I0, L e !!, o valor médio da 

fração volumétrica de fuligem na seção transversal pôde ser obtido aplicando a                

Equação ( 3.2 ), para cada HAB. 



 

  

39 

3.3 Resultados 

 

 A Figura 3.4 apresenta os resultados médios da fração volumétrica de fuligem obtidos 

para diversas alturas acima do queimador. Os resultados de fv são mostrados em partes por 

milhão, ppm, e as diferentes HAB são dadas em milímetros. As barras de erro foram obtidas a 

partir da oscilação pico a pico do sinal medido pelo fotodetector e pela incerteza na medição 

de L, considerando a resolução do paquímetro (0,01 mm). Mais detalhes sobre a análise das 

incertezas na medição de fv podem ser encontradas no Apêndice A. 

 

   

Figura 3.4 – Fração volumétrica de fuligem média para diferentes HAB, obtida pela aplicação 

da técnica de extinção de luz. 

 

  Conforme esperado, os resultados mostraram um incremento na produção de fuligem 

para chamas mais ricas. Além disto, de forma geral, os perfis apresentaram um 

comportamento semelhante, com aumento da presença de fuligem para HAB elevados, 

independente da razão de equivalência utilizada.   
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 Um detalhe interessante observado, diz respeito às chamas sem a utilização de cortina: 

os perfis de fv nesta condição apresentaram um crescimento contínuo de acordo com a HAB, 

enquanto as condições em que foi utilizado cortina mostraram uma queda na presença de 

fuligem para HAB = 18 mm. Este comportamento é resultado da queda no valor de I0 

registrado para estas HAB, levando ao decremento na razão entre I e I0. Possivelmente, isto 

pode ser explicado por uma interação entre o laser e as partículas de fuligem aderidas ao 

anteparo de estabilização da chama, as quais podem ser projetadas na direção do queimador 

por uma perturbação causada pelo uso da cortina, causando a atenuação do sinal de I0. Isto é 

reforçado pelos resultados observados na condição sem cortina, onde a ausência de proteção 

por escoamento anular não causou redução no I0 medido e, por consequência, na fração 

volumétrica de fuligem naquela região.  

 Apesar da cortina interagir com a chama apenas nas extremidades do queimador, a 

mudança desta condição afeta o resultado médio de fv na seção transversal. No caso do N2, a 

cortina pode diluir localmente a chama, o que reduz tanto a temperatura como a concentração 

de combustível, levando à uma redução local de fv. No caso de cortina de ar, como a chama é 

rica em combustível, a penetração de ar pelas extremidades causa um aumento da temperatura 

e redução da concentração de combustível. Desta forma, há uma competição entre estes dois 

efeitos, porém o efeito do aumento da temperatura parece ser predominante neste caso.  

 A Figura 3.5 apresenta resultados da fração volumétrica de fuligem para diversos 

autores, em comparação aos resultados apresentados neste trabalho, para HAB = 12 mm e 

duas razões de equivalência, ϕ = 2,1 e ϕ = 2,3. É notável a dispersão dos resultados entre os 

estudos, originada em diversos fatores, sobretudo no comprimento de onda do laser utilizado, 

no procedimento de medição de L e no tipo de escoamento anular empregado. 
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Figura 3.5 – Comparação de resultados de fv deste trabalho com diversos autores, para        

HAB = 12 mm e ϕ = 2,1 e ϕ = 2,3. 

  

 A Figura 3.6 apresenta os resultados obtidos por Axelsson et al., 2000 (λ = 532 nm e 

!! = 5,01) e Zerbs et al., 2009, os quais estudaram a influência de diversos λ sobre a fração 

volumétrica de fuligem, utilizando o mesmo !!, em comparação aos resultados deste 

trabalho. Uma situação adicional, simulando a utilização de !! = 5,01, também está presente.  

Os resultados são apresentados na mesma escala, para razões de equivalência iguais a 2,1 e 

2,3, para chamas pré-misturadas de etileno e ar sem uso de cortina.  

 O comportamento da produção de fuligem foi semelhante entre todas as curvas, sendo 

que fv é maior para comprimentos de onda de excitação menores. Segundo Zerbs et al., 2009, 

isto se deve à excitação de PAH que, como discutido anteriormente, tem maior influência nos 

resultados de fv quanto menor for o comprimento de onda de excitação utilizado. A curva 

simulando o uso de !! = 5,01 nos resultados deste trabalho apresentou um leve aumento de fv, 

mas não a ponto de igualar os resultados para a mesma condição obtidos por                       

Zerbs et al., 2009. Porém, é notável a concordância, para todas as HAB e razões de 

equivalência, dos resultados deste trabalho (!! = 5,86) com aqueles utilizando λ = 1064 nm, 

apresentados por Zerbs et al., 2009. Levando em consideração que a realização de 

experimentos em comprimentos de onda maiores leva a resultados mais precisos para a fração 

volumétrica de fuligem, devido à menor excitação de PAH, a concordância diante de um 

experimento realizado neste comprimento de onda se mostra um resultado interessante.  
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a) 

 
b) 

Figura 3.6 – Comparação dos resultados obtidos neste trabalho com os estudos desenvolvidos 

por Axelsson et al., 2000 e Zerbs et al., 2009, para HAB entre 6 mm e 18 mm, sem utilização 

de cortina; a) ϕ = 2,1 e b) ϕ = 2,3. 

   
 

3.4 Conclusões parciais 

 

 Neste capítulo, a técnica de extinção de luz foi usada para quantificar a fração 

volumétrica de fuligem em chamas pré-misturadas. As seguintes conclusões foram obtidas: 

 

• A técnica foi adequadamente empregada, apresentando resultados dentro da dispersão 

da literatura; 

• A dispersão de dados na literatura é grande, revelando elevado grau de incerteza; 

• A seleção do valor de !(!) e o comprimento de onda do laser são fatores centrais na 

técnica de extinção de luz. 
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4 ESTUDO QUANTITATIVO DA PRODUÇÃO DE FULIGEM  

PELA TÉCNICA LII 
 

4.1 Introdução 

 

 A seguir, são apresentados detalhes referentes à aplicação da técnica de 

incandescência induzida por laser, LII, em chamas laminares pré-misturadas. Esta técnica 

ótica apresenta elevada resolução espacial e, a partir de uma calibração, pode fornecer 

resultados quantitativos sobre a produção de fuligem em diversas situações.  

 Para entendimento da forma de aplicação desta técnica, primeiramente é apresentado o 

aparato experimental empregado, explicitando cada parâmetro utilizado. Posteriormente, o 

procedimento para obtenção dos resultados é abordado, desde a fase experimental até o 

tratamento das imagens obtidas. Por fim, é esclarecido o procedimento utilizado para a 

calibração dos resultados LII a partir da técnica de extinção de luz, com a apresentação dos 

resultados e conclusões obtidas nesta etapa o trabalho.  

 

4.2 Método 

 

 As chamas laminares pré-misturadas estudadas nesta etapa foram as mesmas utilizadas 

no Capítulo 3, adicionando as condições ϕ=2, ϕ=2,2 e ϕ=2,4, conforme a Tabela 4.1. A 

nomenclatura das chamas seguiu idêntica àquela utilizada na aplicação da técnica de extinção.  

 

Tabela 4.1 – Vazões de ar e combustível para cada razão de equivalência utilizada. 

Razão de Equivalência, ϕ  Vazão de ar 
(l/min) 

Vazão de etileno  
(l/min) 

2 8,70 1,30 

2,1 8,64 1,36 

2,2 8,59 1,41 

2,3 8,53 1,47 

2,4 8,48 1,52 

2,5 8,43 1,57 
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 As chamas foram estabilizadas no mesmo queimador e controladas por meio dos 

mesmos medidores de vazão descritos no Capítulo 3. Para o escoamento anular, foi 

empregado nitrogênio ou ar. 

  O aparato experimental utilizado na técnica LII consiste, basicamente, de um laser 

pulsado, sistema de detecção do sinal de incandescência e um queimador padrão de 

laboratório para chamas laminares pré-misturadas. A Figura 4.1 apresenta um esquema 

simplificado dos equipamentos e sua disposição no laboratório. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
a) b) 

Figura 4.1 – Aparato LII utilizado, onde a) é uma vista superior da disposição dos 

equipamentos e b) uma fotografia da bancada utilizada. Em ambas figuras, a letra A 

representa o laser, B o sistema de detecção do sinal e C o queimador. 

 

 O sistema de medição utilizado foi o Soot Master, fornecido por LaVision GmbH. O 

laser deste sistema é do tipo pulsado Nd:YAG (Quantel, Evergreen), suprindo até 200 mJ por 

pulso, com taxa de repetição de até 15 Hz. Segundo o fabricante, o perfil espacial deste 

modelo é do tipo plano (top-hat). Cada pulso tem duração de 7,4 ns FWHM (full width at half 

maximum), ou seja, este intervalo de tempo representa a largura do pulso quando a potência 

do laser atinge metade de seu valor máximo. O comprimento de onda de excitação deste laser 

é 532 nm, com diâmetro de 4,87 mm, medido a uma distância de 200 mm a partir do laser. O 

ângulo de divergência do feixe é considerado desprezível. Ao deixar o laser, este feixe cruza 

através de uma série de lentes, mostradas na Figura 4.2. Foi utilizada uma lente cilíndrica com 

A 

B 

C 

A B 

C 
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distância focal negativa (f = -50 mm) para que o plano laser fosse formado. Além disto, duas 

lentes esféricas, com separação ajustável entre elas, foram utilizadas para focar o plano laser 

na região de interesse, ou seja, a distância Xf onde se deseja a porção de menor espessura da 

cintura do feixe. Todas as lentes abordadas são do tipo sem revestimento, aplicáveis desde o 

espectro do ultravioleta até o visível (230 nm até 800 nm).  

 

Figura 4.2 – Lentes utilizadas no aparato experimental LII, permitindo a regulagem do ângulo 

de abertura e espessura da cintura do plano laser. 

 

 Para o conjunto utilizado, a menor espessura do plano pode ser localizada em 

distâncias entre Xf = 300 mm (separação máxima entre as lentes esféricas) e Xf = 2000 mm 

(separação mínima entre as lentes esféricas), medidas a partir da lente cilíndrica. Neste caso, 

foi utilizado um ajuste de forma que a menor cintura do feixe estivesse localizada a uma 

distância Xf igual a 1000 mm. Desta forma, a diferença entre a largura do feixe que incide e a 

largura do feixe que deixa a região da chama é minimizada. A Figura 4.3 representa as áreas 
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Esférica 

Lente 
Esférica 

Lente 
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iluminadas na entrada e na saída do queimador. Como o feixe não é colimado, então esta 

escolha auxilia para que a diferença entre a área iluminada na entrada e na saída também seja 

minimizada.  

 

Figura 4.3 – Demonstração da diferença entre as áreas iluminadas pelo plano laser na entrada 

e na saída do queimador. 

 

 Após o plano laser ser formado através da lente cilíndrica e antes de atingir o volume 

de prova na chama, este é submetido à passagem por uma abertura retangular, restringindo 

simetricamente (nas direções vertical e horizontal) este plano. A finalidade de tal abertura é 

diminuir a parte menos homogênea do feixe de laser, costumeiramente localizada nas bordas 

do mesmo. Assim, apenas a porção central é aproveitada, garantindo um perfil espacial mais 

homogêneo. A Figura 4.4 demonstra o funcionamento do mecanismo e a Tabela 4.2 apresenta 

os parâmetros utilizados, correspondentes à Figura 4.4. 

 

Área iluminada 
na entrada 

Área iluminada 
na saída 
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a) 

b) 
 

Figura 4.4 – Representação da abertura retangular empregada para restringir a passagem da 

parte menos homogênea do plano de laser, sendo a) visão tridimensional do efeito do uso da 

abertura retangular e b) uma visão lateral do mecanismo, onde dlas representa o diâmetro do 

laser,  f a distância focal da lente cilíndrica, a a distância entre a lente cilíndrica e a abertura 

retangular, b a distância do anteparo até o queimador, D o diâmetro do queimador, LII a 

dimensão vertical da abertura retangular, e a altura do feixe na saída do queimador, φ o 

ângulo de abertura do plano após a lente cilíndrica e β o ângulo de abertura do plano após 

passagem pela abertura retangular. 

 

 

Tabela 4.2 – Parâmetros utilizados para ajuste do aparato experimental (conforme Figura 4.4). 

dlas [mm] 4,87 

f [mm] -50 

a [mm] 200 

b [mm] 183 

y [mm] 12,13 

e [mm] 21 

φ [°] 5,58 

β [°] 2,78 
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 Dado que a área iluminada pelo laser na entrada e na saída do queimador não é a 

mesma, foi tomado o cuidado de estabelecer uma geometria para a qual estas duas regiões 

estivessem dentro da região do platô para a fluência. Como o perfil espacial do laser utilizado 

é do tipo top-hat, fluências logo acima de 0,2 J/cm2 são recomendadas. Nesta região, 

pequenas oscilações na potência do laser são minimizadas, pois a dependência do sinal de 

incandescência não apresenta mais relação linear com a fluência empregada, conforme 

Michelsen et al., 2003. Além disto, este nível de fluência ainda não é suficiente para 

promover uma sublimação intensa do material particulado, fato que começa a ser percebido 

para valores superiores a 0,3 J/cm2 e levaria à resultados incorretos da fração volumétrica de 

fuligem. 

 A partir da definição dos parâmetros presentes na Tabela 4.2, a verificação 

experimental da relação entre a fluência e o sinal de incandescência foi realizada. A variação 

da fluência foi conseguida através da mudança gradual da intensidade de potência do laser. A 

Figura 4.5 representa a curva obtida experimentalmente com o procedimento descrito. 

Considerando a área iluminada no volume de prova (produto entre a largura da cintura do 

feixe do laser e a altura do plano laser) na região de interesse na chama, o pico do sinal de 

incandescência das partículas foi adquirido para cada patamar de potência ajustado no laser.  

Partindo de uma fluência de 0,084 J/cm2, foi observado que a região de platô foi atingida para 

fluências maiores que 0,215 J/cm2, condizente com a literatura. Este comportamento se 

estende até valores na ordem de 0,284 J/cm2, onde 100% da potência do equipamento foi 

alcançada.  

 

Figura 4.5 - Relação entre a fluência e o pico do sinal de incandescência das partículas de 

fuligem.  
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 O sistema de detecção do sinal de incandescência é composto por uma câmera e um 

intensificador. A câmera, modelo Imager Pro SX 5M, apresenta 5 megapixel de resolução 

(2448 x 2050) e sensor do tipo CCD (charge coupled device). O intensificador, modelo IRO, 

apresenta tempo de integração mínimo de 5 ns. O intensificador é um dispositivo eletrônico 

que apresenta uma ampla gama de tempo de exposição. Enquanto o tempo de exposição das 

câmeras CCD gira em torno de alguns microssegundos, um intensificador pode ser operado na 

faixa de nanossegundos. O funcionamento deste equipamento acontece, resumidamente, da 

seguinte forma: a intensidade luminosa proveniente da incandescência das partículas é focada 

na janela de entrada do intensificador. Na sequência, esta luz é convertida em elétrons no 

foto-cátodo, que são amplificados e incidem sobre uma placa de fósforo, na janela de saída. 

Por fim, a imagem na janela de saída é focada no sensor CCD da câmera. Assim, o tempo de 

exposição efetivo da câmera é dado pelo intensificador, que deve ser grande suficiente para 

integrar o intervalo de tempo de emissão da placa de fósforo. Neste trabalho, o tempo de 

exposição da câmera foi ajustado para 2,8 ms, suficientemente grande para o tempo de 

integração ajustado para o intensificador, que foi igual a 40 ns (prompt gate, ou seja, não há 

atraso entre o início do pulso do laser e o início da janela de detecção do sinal de 

incandescência). 

 A lente utilizada no intensificador, para focar a região de interesse na chama, é da 

marca Nikon (Nikkor Lens – 50 mm) e o filtro ótico acoplado à lente é da marca LaVision, 

com transmissividade de 98,5% para o comprimento de onda de 360 nm, de acordo com a 

Figura 4.6. A utilização deste filtro reduz as interferências por fluorescência de espécies 

indesejadas, conforme as informações apresentadas na seção 2.4.2.1. 

 Por fim, todos os equipamentos estão conectados a um computador de controle, no 

qual as imagens também são processadas. Este equipamento utiliza sistema operacional 

Windows 7, 64 bits, sendo equipado com um processador Intel Xeon de 16 núcleos físicos e 

24 Gb de memória RAM (Random Acess Memory). Todo o processo de obtenção do sinal de 

incandescência e tratamento dos resultados foi realizado através do software Davis 8.2. Vale 

salientar que, a fim de se evitar influência de oscilações na rede elétrica, os equipamentos 

estão ligados à um estabilizador de tensão AC.  

 Para cada uma das razões de equivalência estudadas, foram realizadas 300 medições 

do sinal de incandescência da fuligem. Este número de imagens é considerado suficiente, 

visto que autores como Hadef et al., 2010 realizaram 100 imagens para os mesmos fins. 
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Figura 4.6 - Curva de transmissão do filtro ótico em relação ao comprimento de onda de 

detecção do sinal de incandescência [LaVision]. 

  

  Para cada pixel das imagens obtidas é atribuído um count, parâmetro este que indica a 

intensidade do sinal de incandescência detectado. A partir da média dos counts em cada pixel 

destas 300 imagens, uma única imagem da incandescência das partículas é formada. O ruído 

de fundo causado pela luminosidade da chama é contabilizado através do processo chamado 

background subtraction: uma média de 300 imagens adquiridas sem o pulso do laser e na 

presença da chama, obtidas imediatamente antes ao experimento, é subtraída da média das 

300 imagens do sinal de incandescência das partículas de fuligem. Igualmente às medições 

aplicando a técnica de extinção de luz, para todas as configurações de chama, aguardou-se o 

tempo necessário para a estabilização da temperatura do anteparo. 

 

4.3 Resultados 

 

 As médias das 300 imagens do sinal LII são mostradas na Figura 4.7. Os resultados 

estão normalizados para o count de maior valor, referente à condição de ϕ = 2,5 para ambos 

tipos de cortinas estudadas. Para todos os resultados deste trabalho, deve-se considerar a 

direção de propagação do laser iniciando da esquerda para a direita. 
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Figura 4.7 – Imagens do sinal LII, normalizadas em relação à ϕ = 2,5-N2 para as chamas com 

cortina de nitrogênio, e em relação à ϕ = 2,5-ar para as chamas com cortina de ar. 

  

 Nomeando x como o comprimento de propagação do plano laser na chama, é notável 

que o sinal de incandescência nas imagens não é simétrico entre as regiões de entrada e saída 

do laser, ou seja, há uma atenuação do sinal ao percorrer a distância x. Isto ocorre tanto pela 

atenuação do plano laser dentro da chama (a diminuição da intensidade do laser, por absorção, 

faz com que a fuligem atinja temperaturas menores), como pela atenuação do sinal LII entre o 

local de medição e o sistema de detecção. A Figura 4.8 evidencia isto, através de perfis 

horizontais do sinal de incandescência da fuligem para algumas HAB nas chamas estudadas. 
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a) ϕ = 2,1-ar b) ϕ = 2,5-ar 

  
c) ϕ = 2,1-N2 d) ϕ = 2,5-N2 

 

Figura 4.8 – Perfis horizontais do sinal LII para HAB = 8 mm e  HAB = 16 mm, em 

diferentes situações, em que a) representa a condição ϕ = 2,1-ar, b) a condição ϕ = 2,5-ar, c) a 

condição ϕ = 2,1-N2 e d) a condição ϕ = 2,5-N2. 

 

 Para HAB = 16 mm, a condição ϕ = 2,5-ar claramente apresenta uma atenuação de 

sinal LII mais acentuada que ϕ = 2,1-ar, pois a presença de fuligem para esta razão de 

equivalência é maior. Nesta situação, foi observada uma redução no sinal em torno de 20% 

entre a entrada e a saída do queimador (picos). Para HAB = 8 mm, há uma menor 

concentração de fuligem em ambos casos, portanto o sinal para as duas razões de equivalência 

é atenuado na ordem de 9%. Comportamento semelhante foi observado nas chamas                

ϕ = 2,5-N2 e ϕ = 2,1-N2, com atenuação mais acentuada no primeiro caso devido à maior 
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concentração de fuligem em HAB = 16 mm. Para HAB = 8 mm nova semelhança: a 

atenuação registrada é baixa devido à pequena concentração de fuligem nesta região. 

 A atenuação do sinal LII foi mais evidente a partir de x = -10 mm em todos os casos   

(próximo ao centro do queimador). Desta forma, a intensidade disponível de energia do laser 

não é suficiente para o aquecimento uniforme das partículas ao longo de toda a direção de 

propagação. Antes de x = -10 mm um platô é observado, indicando que a atenuação até este 

local ainda não foi suficiente para que a fluência diminuísse a ponto de se perder a 

independência entre sinal de incandescência e a fluência do laser. Assim, considerando que o 

queimador McKenna produza chamas laminares pré-misturadas planas, é de se esperar que 

não existam oscilações na produção de fuligem ao longo de x para uma mesma altura, 

desconsiderando as alterações nas bordas da chama. Desta forma, as imagens obtidas pela 

técnica LII foram espelhadas (rebatimento da porção de entrada do laser em relação ao eixo 

da chama, x = 0), representando o que se espera das chamas produzidas por este tipo de 

queimador. Este tipo de abordagem também é utilizada por outros autores como, por exemplo, 

Hadef et al., 2010. A Figura 4.9 e a Figura 4.10 apresentam estes resultados, bem como a 

fotografia da chama, utilizando a mesma câmera e ajustes aplicados às imagens para obtenção 

de L no emprego da técnica de extinção de luz. Salienta-se que os resultados espelhados 

apresentados na Figura 4.10 não tem validade assegurada no intervalo -10 mm < x < 10 mm, 

devido à atenuação da intensidade do laser neste intervalo. Ressalta-se aqui que alguns 

estudos apontam que nem sempre o queimador McKenna produz chamas efetivamente planas                

[ Migliorini et al., 2008], portanto a análise de perfis horizontais do sinal devem ser feitas 

com cautela. 
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Figura 4.9 – Imagens LII (esquerda) e fotografias (direita) utilizando cortina de ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 - Imagens LII (esquerda) e fotografias (direita) utilizando cortina de nitrogênio. 
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 Comparando os resultados do sinal LII com as fotografias das chamas para as mesmas 

condições, fica claro que as intensidades de incandescência das partículas foram maiores para 

chamas mais ricas e, nestas condições, a fotografia da chama revelou um brilho mais 

acentuado. Além disto, as maiores intensidades de incandescência ocorreram para HAB mais 

elevados em todos os casos. 

 As chamas utilizando cortina de ar apresentaram uma intensidade do sinal de 

incandescência mais elevada nas bordas, em comparação à outras regiões da chama. Os casos 

empregando cortina de nitrogênio não apresentaram o mesmo comportamento, sendo que o 

sinal obtido foi menor nas bordas da chama. As distorções nas extremidades da chama se 

devem à presença do gás auxiliar no escoamento anular. No caso de cortina com ar, o 

oxigênio presente no escoamento anular oxida os produtos da combustão não queimados, 

sobretudo hidrogênio, monóxido de carbono e a fuligem presente nas bordas da chama, 

levando à um aumento na temperatura. No caso de cortina com nitrogênio, que está à 

temperatura ambiente, há um resfriamento da chama nesta região, prevenindo que os produtos 

não queimados sejam oxidados pelo oxigênio do ambiente. Estes resultados estão de acordo 

com Olofsson et al., 2013, os quais afirmam que a distribuição da temperatura tem variação 

de apenas 1% entre o centro do queimador até x ≈ ±23 mm. A partir daí, as chamas com 

cortina de ar apresentaram um incremento na temperatura, enquanto chamas com cortina de 

nitrogênio apresentaram um diminuição da temperatura nesta região. Isto, segundo os autores, 

implica em mudanças no diâmetro das partículas. As chamas empregando cortina de 

nitrogênio, com temperatura menor nas bordas, apresentaram uma diminuição no diâmetro 

das partículas próximo a esta região, devido ao forte efeito de resfriamento causado pelo 

nitrogênio, diminuindo a taxa a qual a fuligem é formada. O contrário ocorre para cortina de 

ar, onde as temperaturas mais altas causam um aumento no diâmetro das partículas e 

consequente aumento da taxa de formação da fuligem nesta região. Desta forma, como fv 

apresenta relação com o diâmetro das partículas elevado à terceira potência, segundo a 

Equação ( 2.2 ), a fuligem observada neste local é muito maior nas chamas empregando 

cortina de ar comparadas àquelas utilizando cortina de nitrogênio. 

 A fim de se contornar a influência da atenuação do sinal LII entre o local onde o sinal 

é gerado na chama e o sistema de detecção, foi aplicada a correção apresentada por       

Boufflers et al., 2015. Segundo estes autores, ao assumir que a atenuação se deve apenas às 



 

  

56 

partículas de fuligem e que estas apresentam uma distribuição uniforme, a correção para o 

sinal LII pode ser feita através da lei de Beer-Lambert 

 

 !"##! = !"## exp (ℎ !!"# ) 
 

( 4.1 ) 

onde !"##! é o sinal de incandescência corrigido, !"## é o sinal de incandescência medido 

pela aplicação da técnica LII e ℎ é a distância percorrida pelos fótons dentro da chama, na 

direção do sistema de detecção (mostrada na Figura 4.11), obtida por 

 

 
ℎ = !!

4 − !!
!
!
 ( 4.2 ) 

 

 

 

Figura 4.11 – Vista superior do queimador indicando a distância h utilizada para o cálculo de 

correção da atenuação do sinal LII na direção do sistema de detecção. 

  

 Por fim, o valor de !!"# é conseguido a partir da fração volumétrica de fuligem obtida 

pela técnica de extinção de luz, para a mesma condição e HAB, aplicando a Equação ( 3.3 ). 

E(m) foi obtido pela Equação ( 3.1 ), porém, utilizando o comprimento de onda de detecção. 

O resultado para a correção do sinal é mostrado na Figura 4.12. 

x 

!
2  

h 

Direção de 
propagação do 

laser 

Direção de 
detecção do 

sinal LII 



 

  

57 

Figura 4.12 - Perfis horizontais do sinal LII para HAB = 16 mm, com e sem correção da 

atenuação. Em a) está representada a condição ϕ = 2,1-ar, em b) a condição ϕ = 2,5-ar, em                         

c) a condição ϕ = 2,1-N2 e em d) a condição ϕ = 2,5-N2. 

  

 A correção devido à atenuação na direção do sistema de detecção revelou que o sinal 

LII detectado pelo sistema é, na verdade, ligeiramente inferior ao real. Isto é percebido com 

mais clareza nas situações para ϕ = 2,5 para ambos os tipos de cortina utilizados, pois a 

fuligem presente em maior concentração nas chamas em condições de maior riqueza, causou 

uma atenuação mais acentuada do sinal de incandescência. A maior diferença entre o sinal LII 

corrigido e o medido ocorreu para ϕ = 2,5-ar, na ordem de 17%, aproximadamente, sendo que 

o maior afastamento entre o sinal medido e corrigido ocorreu próximo a x = 0, pelo fato de h 

atingir seu valor máximo nesta região. Mesmo com correção do sinal para atenuação do sinal 
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LII na direção do sistema de detecção, a atenuação do laser ao longo de x ainda se mostra 

bastante evidente nos resultados. Possíveis técnicas de correção para este desvio estão em 

estudo no grupo de pesquisa.  

 A intensidade do sinal de incandescência é uma função da densidade do número de 

partículas e do diâmetro destas partículas no volume de prova, de acordo com a            

Equação ( 2.12 ), apresentando comportamento linear em relação à estes parâmetros. Desta 

forma, a intensidade do sinal, em counts, pode ser diretamente escalonada com a fração 

volumétrica de fuligem, expressada, por exemplo, em partes por milhão, ppm. Portanto, a 

intensidade do sinal de incandescência, SLII, pode ser relacionada de acordo com 

 

 !"## = !!"#  !! 

 
( 4.3 ) 

onde !!"# é uma constante de proporcionalidade, obtida através da calibração a partir de uma 

chama com fração volumétrica de fuligem conhecida ou por uma técnica de medição 

independente. Neste trabalho, os resultados de fv obtidos pela técnica de extinção de luz foram 

utilizados nesta calibração. 

 Dado que o sinal LII é linearmente proporcional à fv, a calibração pode, em princípio, 

ser realizada a partir do conhecimento do valor de fv em apenas um ponto da imagem. Neste 

caso, associa-se o número de counts local da imagem com o valor conhecido de fv neste ponto 

e uma reta (fv x counts) é traçada passando pela origem, isto é, fv é zero quando o número de 

counts é zero.  

 No entanto, para aumentar a confiabilidade da calibração, mais pontos podem ser 

utilizados para a construção da reta. A Figura 4.13 mostra todos os pontos para os quais o 

valor de fv foi obtido pela técnica de extinção de luz e a reta de calibração resultante.  

Salienta-se que os valores de fv obtidos pela técnica de extinção de luz são médios, pois a 

técnica é do tipo linha de visada. Portanto, o número de counts considerado na calibração é 

uma média dos counts na região da chama onde fv foi obtido pela técnica de extinção de luz. 

Os counts considerados para esta média estão na região entre a borda da chama e  x = -10 mm, 

onde a atenuação do sinal LII foi menor. Lembra-se que as imagens do sinal de 

incandescência foram espelhadas em relação ao centro da chama, portanto os resultados são 

proporcionais na região x > 10 mm. 
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 É importante ressaltar que a constante de proporcionalidade é dependente da 

montagem experimental (distância entre queimador e sistema de detecção, sensibilidade dos 

equipamentos e comprimentos de onda de excitação e detecção, por exemplo). Portanto, deve 

ser avaliada para cada nova configuração utilizada. 

  

Figura 4.13 – Relação entre o sinal LII médio e a fração volumétrica de fuligem, comparando 

a calibração a partir de diversos pontos e para um ponto. 

 

 Em geral, as curvas de ajuste linear apresentaram boa concordância para todos os 

métodos de calibração. A condição com cortina de nitrogênio apresentou correlação R2 = 0,95  

e a condição com cortina de ar apresentou correlação R2 = 0,99. As retas obtidas pela 

calibração com cortina de ar e nitrogênio mostraram inclinação bastante próximas, 

apresentando diferença de 2,4% entre elas, ou seja, Ccal é praticamente o mesmo. 

 A calibração a partir de um único ponto aleatório pode se mostrar satisfatória, porém 

deve ser conduzida com cautela, podendo resultar em um Ccal distante daquele obtido a partir 

de vários pontos. Por exemplo, se o ponto de calibração escolhido fosse o ponto representado 

pela cruz lilás (referente à ϕ = 2,3-ar, HAB = 14 mm) na Figura 4.13, a reta resultante estaria 

próxima do resultado para uma calibração com vários pontos. No entanto, caso o ponto 

aleatório escolhido fosse o ponto representado pelo X vermelho (referente à ϕ = 2,5-N2,  

HAB = 14 mm), a reta resultante sofreria um desvio de 20,7% em relação à reta de calibração 

para vários pontos utilizando cortina de ar. 

Cortina	de	N2:	
SLII	=	3881,5	fv	

Cortina	de	ar:	
SLII	=	3976,5	fv	

0	

400	

800	

1200	

1600	

2000	

0,00	 0,15	 0,30	 0,45	

Si
na
l	m

éd
io
	d
e	
	

In
ca
nd
es
cê
nc
ia
	(c
ou
nt
s)
	

Fração	Volumétrica	de	Fuligem	(ppm)	

Cortina	de	N2	

Cortina	de	ar	

Φ=2,3-ar,	HAB=14	mm	

Φ=2,5-N2,	HAB=14	mm	



 

  

60 

 Neste trabalho, a calibração das imagens LII foi realizada utilizando múltiplos pontos, 

ou seja, os resultados de fv para todas as condições com cortina de ar foram utilizados para 

calibrar as imagens LII com cortina de ar e os resultados de fv para todas as condições com 

cortina de nitrogênio foram utilizados para calibrar as imagens LII com cortina de nitrogênio, 

onde praticamente todas as HAB estudadas foram utilizadas. A exceção se faz para              

HAB = 18 mm. Conforme discutido anteriormente, nesta região o valor obtido para fv pela 

técnica de extinção de luz pode estar incorreto. Desta forma, este ponto foi deixado de fora na 

calibração. Os resultados para as imagens LII calibradas são mostrados na  Figura 4.14, onde 

fv está representado em partes por milhão. 

 

 Figura 4.14 – Imagens LII calibradas. Os resultados são dados em ppm. 

 

 Nas chamas com cortina de ar, valores elevados de fv foram obtidos, podendo alcançar 

0,6 ppm na periferia da chama, próximo à região do gás auxiliar. Nas chamas com cortina de 

nitrogênio o valor de fv é menor, atingindo aproximadamente 0,37 ppm. No entanto, esta 

diferença se dá apenas nas extremidades da chama, em virtude da influência do gás auxiliar 

sobre a temperatura local, afetando o diâmetro das partículas e, por consequência, a fração 

volumétrica de fuligem. Na região interna da chama esta diferença foi menor, sendo que as 

chamas com cortina de nitrogênio apresentaram fv aproximadamente 15% menor. Esta 

0,64 

0,04 

0,32 

0,375 

0,025 

0,2 

ϕ=2,5-N2 
 

ϕ=2,4-N2 
 

ϕ=2,3-N2 
 

ϕ=2,2-N2 
 

ϕ=2,1-N2 
 

ϕ=2-N2 
 

ϕ=2,5-ar 

ϕ=2,4-ar 

ϕ=2,3-ar 
 

ϕ=2,2-ar 
 

ϕ=2,1-ar 
 

ϕ=2-ar 
 



 

  

61 

diferença também se deve às diferenças de temperaturas para os diferentes gases auxiliares 

utilizados, os quais também exercem uma pequena influência sobre a formação da fuligem 

nas regiões mais afastadas da periferia, ou seja, a temperatura menor observada nas chamas 

com cortina de nitrogênio pode explicar esta diferença de fv nas regiões mais próximas ao 

centro do queimador. 

 Perfis verticais de fv em função da HAB, a partir dos resultados mostrados na        

Figura 4.14, são mostrados na Figura 4.15, para razões de equivalência iguais a 2,1, 2,3 e 2,5. 

Nesta figura também estão presentes os resultados de fv obtidos por extinção de luz para as 

mesmas razões de equivalência. Desta forma, é possível comparar os resultados médios da 

fração volumétrica de fuligem obtidos por extinção de luz com os resultados de fv resolvidos 

no espaço obtidos por LII. Os perfis foram executados em x = -20 mm, pois nesta região o 

sinal LII não corrigido apresentou baixa atenuação e, além disto, esta região está 

suficientemente longe da periferia da chama, permitindo desconsiderar os efeitos das bordas. 

 

Figura 4.15 – Comparação da fração volumétrica de fuligem obtida pela técnica de extinção 

de luz (média) e pela técnica LII para diversas HAB, sendo a) as chamas com cortina de ar e 

b) as chamas com cortina de nitrogênio. Os símbolos ×, + e ¢ se referem aos resultados 

obtidos pela técnica de extinção de luz. 
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 Para as chamas com cortina de ar, houve boa concordância entre a fv obtida pelas 

diferentes técnicas, para quase todas as HAB. A exceção fica por conta de HAB = 18 mm, 

onde fv apresentou uma grande diferença. Como discutido anteriormente, os valores de fv para 

esta HAB não foram utilizados na calibração das imagens por LII, explicando a divergência. 

 Para as chamas onde foi utilizado nitrogênio no escoamento anular, comportamento 

semelhante é observado para ϕ = 2,1 e ϕ = 2,3. Na condição mais rica, ϕ = 2,5, há uma grande 

discordância entre a fv obtida por extinção de luz quando comparada à técnica LII. Estes 

valores discrepantes de fv obtidos por extinção de luz são os mesmos que resultaram em uma 

correlação R2 mais baixa para a curva de calibração empregando cortina com nitrogênio em 

relação à curva de calibração com cortina de ar, de acordo com a Figura 4.13.  

 A Figura 4.16 mostra perfis verticais de fv obtidos da mesma maneira que os perfis 

presentes na Figura 4.15, porém, para razões de equivalência iguais a 2, 2,2 e 2,4. Estes perfis 

representam condições onde a fv foi obtida exclusivamente a partir das imagens calibradas, 

pois não foram realizadas medidas para estas razões de equivalência pela técnica de extinção 

de luz. 

 

Figura 4.16 – Perfis verticais de fv obtidos por LII para diversas HAB, sendo a) as chamas 

com cortina de ar e b) as chamas com cortina de nitrogênio. 
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 Conforme esperado, os valores de fv apresentaram um incremento para chamas mais 

ricas, assim como para HAB mais elevados, tanto para o uso de cortina de nitrogênio quanto 

cortina de ar. Para HAB < 8 mm, a fração volumétrica de fuligem é irrisória. A partir desta 

altura, a presença de fuligem se torna importante, aumentando de maneira mais acentuada até 

por volta de HAB =14 mm, onde este crescimento tende a desacelerar. As chamas utilizando 

cortina de ar apresentaram maior produção de fuligem para todas as alturas avaliadas quando 

comparadas às chamas com cortina de nitrogênio, pelos mesmos motivos discutidos 

anteriormente. 

 

4.4 Conclusões parciais 

 

 Nesse capítulo empregou-se a técnica LII em chamas laminares pré-misturadas. A 

calibração do sinal para obtenção de valores quantitativos de fv foi feita por meio da técnica 

de extinção de luz. As seguintes conclusões foram obtidas: 

 

• A calibração se mostrou aproximadamente independente do tipo de chama; 

• A calibração realizada a partir de um único valor de fv pode se mostrar satisfatória, 

desde que este ponto seja escolhido com cautela; 

• O uso da calibração por vários pontos aumenta a confiabilidade da curva de 

calibração; 

• A técnica LII é capaz de revelar detalhes da chama que não seriam visíveis pela 

técnica de extinção; 

• A atenuação do laser e a atenuação do sinal LII são importantes e devem ser levadas 

em consideração; 

• A técnica LII se mostra promissora, porém valores quantitativos ainda possuem 

incertezas elevadas, associadas à calibração e aos efeitos de atenuação. 
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5 ESTUDO DO EFEITO DA DILUIÇÃO COM INERTE NA 

PRODUÇÃO DE FULIGEM 
 

5.1 Introdução 

 

 Esta etapa do trabalho foi dedicada ao estudo da produção de fuligem em chamas não 

pré-misturadas do tipo jato laminar de potência constante. Diferentes gases inertes em 

concentrações variadas foram adicionados ao combustível para avaliar o efeito sobre a 

produção de fuligem. Esta análise foi realizada empregando a técnica LII, a qual gerou 

resultados qualitativos sobre fv.  

 O estudo teve caráter exploratório, com a finalidade de revelar o comportamento da 

produção de fuligem para diversas HAB frente à adição de inertes junto ao combustível. A 

calibração a partir dos resultados de fv apresentados no Capítulo 3 não foi realizada, visto que 

algumas características do experimento, tais como lentes e sensibilidade do sistema de 

detecção, foram alteradas para a realização deste estudo. 

 

5.2 Método 

 

 As chamas laminares não pré-misturadas abordadas neste trabalho utilizaram como 

combustível o gás natural, GN, e foram estabilizadas em um queimador do tipo Santoro 

[Santoro et al., 1983]. O objetivo nesta etapa do trabalho foi o estudo do efeito da diluição de 

gases inertes (CO2 e N2) sobre a produção de fuligem neste tipo de chama. A potência dessas 

chamas foi mantida constante em 0,277 kW, ou seja, a vazão de combustível não sofreu 

alterações enquanto houve incremento na vazão de inerte. Para minimizar oscilações da 

chama, foi utilizado escoamento anular de ar com vazão ajustada em 82 l/min em todos os 

casos. A Tabela 5.1 apresenta as características das chamas utilizadas nesta etapa, bem com a 

nomenclatura empregada. 
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Tabela 5.1 - Configuração das chamas laminares não pré-misturadas de gás natural utilizadas. 

Nomenclatura Diluição  
(% em volume) 

Vazão de gás 
natural (l/min) 

Vazão de CO2 
(l/min) 

Vazão de N2 
(l/min) 

GN 0 0,5 0 0 

C10 10 0,5 0,056 0 

C20 20 0,5 0,125 0 

C30 30 0,5 0,214 0 

N10 10 0,5 0 0,056 

N20 20 0,5 0 0,125 

N30 30 0,5 0 0,214 

N40 40 0,5 0 0,333 

  

  

 O queimador Santoro é um queimador proposto por Santoro et al., 1983 para 

estabilizar chamas não pré-misturadas, visando a realização de medições da fração 

volumétrica de fuligem por diferentes técnicas. O queimador é composto de um tubo central 

com 11,1 mm de diâmetro interno e 12,7 mm de diâmetro externo, pelo qual escoa o 

combustível, e um tubo externo com 101,6 mm de diâmetro interno e 107,9 mm de diâmetro 

externo. O canal anular formado pelos dois tubos é destinado ao sistema de escoamento 

paralelo de ar atmosférico seco, utilizado para estabilizar a chama e fornecer o oxidante para a 

reação. A Figura 5.1 apresenta uma vista em corte do queimador. É importante ressaltar que o 

queimador utilizado difere do original pela ausência do honeycomb cerâmico da saída do 

escoamento anular. 

 A aplicação da técnica LII foi realizada de maneira semelhante ao apresentado no 

capítulo anterior. O aparato experimental utilizado foi o mesmo, com exceção do queimador. 

As diferenças ocorreram no posicionamento do queimador e nos ajustes das lentes, o que 

alterou outros fatores como, por exemplo, a área iluminada pelo laser na região da chama. 

Desta forma, a potência do laser também foi modificada a fim de permitir que a fluência 

resultante fosse independente da intensidade do sinal de incandescência, de acordo com  

Figura 4.5. Os parâmetros utilizados são mostrados na Tabela 5.2, com valores referentes à 

Figura 4.4. 
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Figura 5.1 – Vista em corte do queimador Santoro. Adaptado de Machado, 2015. 

 

Tabela 5.2 - Parâmetros utilizados para ajuste do aparato experimental (conforme Figura 4.4). 

dlas [mm] 4,87 

f [mm] -10 

a [mm] 190 

b [mm] 110 

y [mm] 64 

e [mm] 99,3 

φ [°] 28,72 

β [°] 18,2 

  

 

 Mesmo com o uso do escoamento anular, as chamas apresentaram forte tendência à 

desestabilização frente a eventuais perturbações no ambiente. Assim, o número de imagens 

obtidas foi dobrado em relação aos resultados para chamas laminares pré-misturadas, 

totalizando 600 imagens para cada condição de diluição com inerte. O processo de 

background subtraction novamente foi realizado: o sinal obtido a partir da média de 600 

imagens sem o pulso do laser (mas na presença da chama) foi subtraído da média do sinal de 

incandescência das partículas aquecidas pelo laser. 
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5.3 Resultados 

 

 A Figura 5.2 apresenta, na parte superior, fotografias das chamas estudadas, enquanto 

na parte inferior são mostrados resultados que representam a média de 600 imagens obtidas 

experimentalmente por LII. A chama denominada GN não apresenta diluição. A partir desta 

chama, na direção esquerda a diluição com nitrogênio é incrementada; no sentido oposto, a 

diluição com dióxido de carbono é incrementada. 

 

Figura 5.2 – Fotografias das chamas de gás natural em relação a adição de gás inerte; abaixo, 

imagens LII para as mesmas chamas. 
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 As fotografias indicam um aumento na coloração azul para incrementos na diluição de 

ambos inertes, evidenciando uma diminuição na produção de fuligem. Isto é comprovado ao 

se analisar as imagens LII. Além disto, o comprimento livre de formação de fuligem aumenta 

de acordo com o incremento de gás inerte, verificado pelo posicionamento para HAB mais 

elevados para diluições superiores.  

 Para mapear a presença de fuligem em diferentes regiões da chama, a intensidade do 

sinal LII foi avaliada para algumas seções transversais ao eixo da chama. Estas seções foram 

traçadas para diferentes HAB, entre 40 mm e 90 mm, conforme Figura 5.3.  

 

Figura 5.3 – Representação das seções transversais ao eixo da chama. 

 

 Os perfis de produção de fuligem nas seções descritas são apresentados na Figura 5.4 

para diluições com dióxido de carbono e na Figura 5.5 para diluições com nitrogênio. Os 

resultados de intensidade de incandescência (eixo vertical) foram normalizados pelo sinal 

máximo, obtido na configuração sem diluição. O eixo horizontal representa a espessura da 

chama, normalizado pelo diâmetro do tubo central do queimador Santoro. Todos os resultados 

estão na mesma escala. 
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a)  b)  

c)  d) 

Figura 5.4 – Sinal LII normalizado pelo máximo valor do caso GN, para diferentes diluições 

de dióxido de carbono. Os valores dentro das setas em vermelho indicam a redução do pico 

do sinal em relação à chama sem diluição de inerte (HAB = 80 mm) para os casos a) GN,     

b) C10, c) C20 e d) C30. 
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Figura 5.5 - Sinal LII normalizado pelo máximo valor  do caso GN, para diferentes diluições 

de N2. Os valores dentro das setas em vermelho indicam a redução do pico do sinal em 

relação à chama sem diluição de inerte (HAB = 80 mm) para os casos a) GN, b) N10, c) N20, 

d) N30 e e) N40. 
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 Os resultados mostraram uma diminuição no sinal de incandescência para diluição 

com ambos inertes. No entanto, as chamas diluídas com dióxido de carbono apresentaram 

uma redução mais acentuada na formação de fuligem. Este fato é evidenciado na Figura 5.6, a 

qual apresenta uma comparação entre os sinais LII de chamas diluídas com dióxido de 

carbono e chamas diluídas com nitrogênio, para uma mesma diluição em volume. Acima 

estão dispostas as chamas diluídas com dióxido de carbono e abaixo os resultados para 

chamas diluídas com nitrogênio.  

 

 

Figura 5.6 – Comparação entre o sinal LII normalizado para as mesmas diluições com dióxido 

de carbono (acima) e nitrogênio (abaixo). Os valores dentro das setas em vermelho indicam a 

redução do sinal da chama diluída com dióxido de carbono em relação à chama diluída com a 

mesma proporção (em volume) de nitrogênio. 

 

 A redução de fv nas chamas diluídas com ambos inertes ocorre devido à efeitos 

térmicos, químicos ou por diluição (menor concentração de reagentes). No entanto, a 

mudança da temperatura da chama pode alterar o sinal LII, mesmo para uma situação com fv 

constante, dado que tal sinal depende da transferência de calor entre as partículas de fuligem e 

o ambiente em que elas se encontram. Na tentativa de isolar o efeito da temperatura ante aos 
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demais mecanismos que afetam o sinal LII, o modelo apresentado por Hadef et al., 2010 foi 

utilizado. Detalhes sobre o modelo estão presentes no Apêndice B deste trabalho. 

 A temperatura de chama adiabática para cada condição de diluição (Figura 2.3) foi 

utilizada como dado de entrada do modelo. A Figura 5.7 mostra a previsão do modelo para o  

decaimento do sinal LII (normalizado em relação à condição sem diluição) resolvido no 

tempo, para uma partícula de diâmetro igual a 20 nm. Os demais parâmetros do modelo 

replicam a condição empregada experimentalmente.  

 

 
a) 

 
b) 

Figura 5.7 – Sinal LII resolvido no tempo (normalizado pelo sinal da chama sem diluição) 

para uma partícula com diâmetro igual a 20 nm de acordo com a variação na temperatura 

adiabática de chama. Em a) são os resultados para as chamas diluídas com CO2 e em b) são os 

resultados para as chamas diluídas com N2. As linhas azuis escuro representam a condição 

sem diluição e as linhas lilás, amarelo, rosa, verde e azul claro representam as condições com 

diluição de 10%, 20%, 30%, 40% e 50%, respectivamente. Fluência = 0,215 J/cm2,                 

λ = 532 nm e λdet = 360 nm.  

 

 Os resultados mostraram pouca diferença no decaimento do sinal de incandescência 

para ambos inertes. Isto leva a crer que a diminuição na temperatura, isoladamente, não é um 

parâmetro que compromete as medições de fv nas chamas estudadas.  
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5.4 Conclusões parciais 

 

 Neste capítulo empregou-se a técnica LII em chamas laminares não pré-misturadas. 

Diferentes proporções de diluição de nitrogênio ou dióxido de carbono foram utilizadas para 

avaliar o efeito sobre a produção de fuligem. As seguintes conclusões foram obtidas: 

 

• A diluição de chamas não pré-misturadas com CO2 ou N2 contribui para a diminuição 

da fração volumétrica de fuligem; 

• As chamas diluídas com CO2 apresentam uma redução de fv mais acentuada que 

chamas diluídas com N2, para uma mesma diluição em volume. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 Neste trabalho foi realizada a implementação de um aparato experimental visando a 

realização de estudos sobre a produção de fuligem em diferentes situações e por diferentes 

técnicas. Foram empregadas as técnicas de extinção de luz e, também, a técnica de 

incandescência induzida por laser, LII, utilizada pela primeira vez no Laboratório de 

Combustão da UFRGS.  

 

6.1 Estudo da produção de fuligem aplicando a técnica de extinção de luz 

 

 O estudo quantitativo da produção de fuligem em chamas laminares pré-misturadas de 

etileno e ar empregando a técnica de extinção de luz revelou que chamas com razão de 

equivalência mais elevada apresentam um aumento na produção de fuligem. Este 

comportamento foi observado para todas as HAB avaliadas. A utilização de diferentes tipos 

de gases no escoamento anular, somado ao caso sem emprego de cortina, mostrou exercer 

influência sobre os resultados de fv, sobretudo nas regiões mais altas da chama. 

 A revisão de diversos trabalhos mostrou uma elevada dispersão dos resultados 

presentes na literatura. Diferentes abordagens para os parâmetros inerentes à técnica, como o 

comprimento de onda do laser utilizado, o valor de E(m), bem como o procedimento adotado 

na medição de L, são os responsáveis por estas incertezas. Como sugestão para trabalhos 

futuros, está o emprego de dois detectores separados e de um divisor para o feixe do laser, 

posicionado entre o laser e o queimador. Assim, um dos detectores seria usado para detecção 

da radiação transmitida, enquanto o segundo avalia a radiação incidente a partir do feixe de 

laser dividido, antes deste atingir a chama. Dessa forma, são minimizados os efeitos causados 

por uma eventual oscilação do laser, pois com a detecção de I e I0 ocorrendo de forma 

simultânea, a razão entre estes parâmetros não é afetada. Além disso, a utilização de 

comprimentos de onda de excitação maiores também é sugerida como forma de minimizar a 

interferência dos PAH.  
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6.2 Estudo da produção de fuligem aplicando a técnica LII 

 

 O estudo quantitativo da produção de fuligem em chamas laminares pré-misturadas de 

etileno e ar através da técnica LII se mostrou satisfatório, revelando detalhes que seriam 

impossíveis de ser notados a partir de uma técnica de linha de visada, como extinção de luz, 

por exemplo. A comparação da calibração dos resultados a partir da fv média obtida por 

extinção de luz por um ou mais pontos, revelou que a calibração empregando vários pontos se 

mostra mais confiável, visto que a escolha de um valor aleatório pode resultar em desvios 

importantes em Ccal. De qualquer maneira, a calibração realizada se mostrou razoavelmente 

independente do tipo de chama.  

 O emprego de cortina de ar ou nitrogênio, revelou que estes gases auxiliares afetam a 

chama de diferentes maneiras. A cortina de ar propicia um aumento da temperatura na borda 

da chama, que incrementa o diâmetro das partículas nesta região. No caso de cortina com 

nitrogênio, há um resfriamento na periferia da chama, causando efeito contrário. Assim, nos 

dois casos a fração volumétrica de fuligem, que apresenta dependência exponencial de 

terceira ordem com o diâmetro das partículas, é severamente afetada nestas regiões. 

 A atenuação do sinal LII dentro da chama, na direção do sistema de detecção, foi 

corrigida por meio de uma compensação do sinal que foi extinto entre a região de medição e o 

intensificador. Como sugestão para trabalhos futuros em LII, está a consideração da atenuação 

do pulso do laser na direção de propagação do feixe. Da mesma forma que na aplicação da 

técnica de extinção de luz, o emprego de comprimentos de onda maiores na excitação das 

partículas de fuligem também é sugerido, pelos mesmos motivos. 

  

6.3 Estudo do efeito da diluição com inerte na produção de fuligem 

 

 O estudo exploratório do efeito da diluição de diferentes gases inertes na produção de 

fuligem empregando a técnica LII mostrou, qualitativamente, que a adição de ambos os 

inertes causa uma redução no sinal de incandescência. Essa redução ocorreu de forma mais 

acentuada quando o dióxido de carbono foi utilizado como diluente. O comportamento 

observado é causado por efeitos químicos, térmicos e de diluição, reduzindo a concentração 

de reagentes no processo. Visando isolar o efeito da temperatura sobre o sinal LII, um modelo 

numérico foi reproduzido, utilizando as mesmas condições e parâmetros experimentais 
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utilizados experimentalmente. A previsão do modelo revelou uma baixa diferença para o 

decaimento do sinal de incandescência entre as diferentes diluições e diluentes estudados. 

Assim, a temperatura, isoladamente, parece não afetar as medições realizadas pela técnica LII. 

Entre as sugestões para trabalhos futuros, estão medições de fv por extinção de luz, as quais 

permitirão a calibração dos resultados LII, obtendo-se resultados quantitativos para a fração 

volumétrica de fuligem em chamas não pré-misturadas, além da sugestão de utilização do 

modelo numérico para explorar a influência de outros fatores (diferentes tipos de diluentes, 

diversas proporções de diluição, influência de partículas de diferentes tamanhos, entre outros) 

sobre o sinal LII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

77 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Axelbaum, R. L.; Flower, W. L.; Law, C. K. Dilution and temperature effects of inert 
addition on soot formation in counterflow diffusion flames, Combustion Science and 
Technology, v. 61, p. 51-73, 1988. 

Axelbaum, R. L.; Law, C. K. Soot formation and inert addition in diffusion flames, 
Symposium (International) on Combustion, v. 23, n. 1, p. 1517-1523, 1990. 

Axelsson, B.; Collin, R.; Bengtsson, P. -E. Laser-inducef incandescence for soot 
particle size measurements in premixed flat flames. Applied Optics, v. 39, p. 3683-3690, 
2000. 

Beyer, V.; Greenhalgh, D. A. Laser induced incandescence under high vacuum 
conditions. Appl. Phys B, v. 83, p. 455-467, 2006. 

Bladh, H. On the Use of Laser-Induced Incandescence for Soot Diagnostics. Doctoral 
Dissertation, Lund, 2007. 

Bladh, H.; Bengtsson, P. -E. Characteristics of laser-induced incandescence from soot 
in studies of a time-dependent heat and mass transfer model. Applied Physics B, v. 78, p. 
241-248, 2004. 

Bladh, H.; Johnsson, J.; Bengtsson, P. -E. On the dependence of the laser-induced 
incandescence (LII) signal on soot volume fraction for variations in particle size. Applied 
Physics B, v. 90, n. 1, p. 109-125, 2008. 

Bockhorn, H. Soot formation in Combustion. Berlin: Springer-Verlag, 1994. 

Bohren, C. F.; Huffman, D. R. Abosrption and scattering of light by small 
particles. New York: Wiley, 1998. 

Boufflers, D.; Betrancourt, C.; El Bakali, A.; Mercier, X.; Desgroux, P. Laser 
induced incandescence investigation of radial soot distribution in atmospheric premixed 
sooting flames. Proceedings of the European Combustion Meeting 2015. Lille: Université de 
Lille. 2015. p. 1-5. 

Bryce, D. J.; Ladommatos, N.; Zhao, H. Quantitative investigation of soot distribution 
by laser-induced incandescence. Applied Optics, v. 39, p. 5012-5022, 2000. 



 

  

78 

Charwath, M.; Suntz, R.; Bockhorn, H. Influence of Temporal Resolution on Time-
Resolved Laser-Induced Incandescence Signal Evolutions. Applied Physics B, v. 83, p. 435-
442, 2006. 

D'Alessio, A.; D'Anna, A.; Minutolo, P.; Sgro, L. A.; Violi, A. On the relevance of 
surface growth in soot formation in premixed flames. Proceedings of the Combustion 
Institute, v. 28, p. 2547-2554, 2000. 

Dankers, S.; Leipertz, A. Determination of primary particle size distributions from 
time-resolved laser-induced incandescence measurements. Applied Optics, v. 43, p. 3726-
3731, 2004. 

Delhay, J.; Bouvier, Y.; Therssen, E.; Black, J. D.; Desgroux, P. 2D imaging of laser 
wings effect and of soot sublimation in laser induced-incandescence measurements. Applied 
Physics B, v. 81, p. 181, 2005. 

Distasio, S.; Massoli, P. Influence of the Soot Property Uncertainties in Temperature 
and Volume-Fraction Measurements by 2-Color Pyrometry. Measurement Science & 
Technology, v. 5, p. 1453-1465, 1994. 

Du, D. X.; Axelbaum, R. L.; Law, C. K. Experiments on the Sooting Limits of 
Aerodynamically-Strained Diffusion Flames. Twenty-Third Symposium (International) on 
Combustion. Pittsburgh: The Combustion Institute. 1989. p. 387-394. 

Eckbreth, A. C. Laser diagnostics for combustion temperature and species. 2. ed. 
Amsterdam: Gordon & Breach, v. 3, 1996. 

EPE. Balanço Energético Nacional 2015: Ano Base 2014. Empresa de Pesquisa 
Energética. Rio de Janeiro, p. 20-28. 2015. 

Farias, T. L.; Köilü, Ü. Ö.; Carvalho, M. G. Range of validity of the Rayleigh-Debye-
Gans theory for optics of fractal aggregates. Applied Optics, v. 35, p. 6560-6567, 1996. 

Gaydon, A. G. The spectroscopy of flames. 2. ed. London: Chapman and Hall, 1974. 

Glassman, I. Soot formation in combustion processes. Symposium (International) on 
Combustion, v. 22, n. 1, p. 295-311, 1988. 

Glassman, I. Soot formation in combustion processes, Symposium (International) on 
Combustion, v. 22, n. 1, p. 295–311, 1988. 

Glassman, I. Sooting laminar diffusion flames: effect of dilution, additives, pressure 
and microgravity, Symposium (International) on Combustion, v. 27, n. 1, p. 589–1596, 
1998. 



 

  

79 

Hadef, R.; Geigle, K. P.; Meier, W.; Aigner, M. Soot characterization with laser-
induced incandescence applied to a laminar premixed ethyleneeair flame. International 
Journal of Thermal Sciences , v. 49, p. 1457-1467, 2010. 

Hadef, R.; Kruger, V.; Geigle, K. P.; Tsurikov, M. S.; Schneider-Kühnle, Y.; Aigner, 
M. Mesures de la taille et de la concentration de la suie dans une flamme laminaire 
prémélangée. Oil & Gas Science and Technology, v. 5, p. 691-703, 2006. 

Heitor, M. V.; Moreira, A. L. N. Thermocouples and Sample Probes for Combustion 
Studies. Progress in Energy and Combustion Science, v. 19, p. 259-278, 1993. 

Highwood, E. J.; Kinnersley, R. P. When smoke gets in our eyes: The multiple 
impacts of atmospheric black carbon on climate, air quality and health., Environment 
International , v. 32, p. 560-566, 2006. 

Holman, J. P. Experimental Methods for Engineers. 6. ed. [S.l.]: McGraw-Hill, v. 8, 
2011. 

Holthuis & Associates. Flat Flame Burner. Disponivel em: 
<http://www.flatflame.com/bronze.htm>. Acesso em: 12 ago. 2015. 

Hottel, H. C.; Broughton, F. P. Determination of true temperature and total radiation 
from luminous gas flames. Industrial and Engineering Chemistry, v. 4, p. 166-175, 1932. 

IEA. Key World Energy Statistics 2015. International Energy Agency. França: [s.n.]. 
2015. p. 5. 

IPCC. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 
Intergovernmental Panel on Climate Change. New York: Cambridge University Press. 2007. 

ISF, 2015. Disponivel em: <http://www.adelaide.edu.au/cet/isfworkshop/data-
sets/laminar/>. Acesso em: 15 nov. 2015. 

Karatas, A. E. Soot Formation in Co-flow and Counterflow Laminar Diffusion 
Flames of Fuel Mixtures. University of Toronto. [S.l.], p. 5-8. 2009. 

Krishnan, S. S.; Lin, K. C.; Faeth, G. M. Optical properties in the visible of overfire 
soot in large buoyant turbulent diffusion flames. Journal of Heat Transfer, v. 122, p. 517-
524, 2000. 

Law, C. K. Combustion Physics. New York: Cambridge University Press, 2006, p. 
26-28. 



 

  

80 

Lehre, T.; Bockhorn, H.; Jungfleisch, B.; Suntz, R. Development of a measuring 
technique for simultaneous in situ detectionof nanoscaled particle size distributions and gas 
temperatures. Chemosphere, v. 51, p. 1055-1061, 2003. 

Leipertz, A.; Ossler, F.; Aldén, M. Applied Combustion Diagnostics. New York: 
Taylor and Francis, 2002. 

Liu, F. S.; Stagg, B. J.; Snelling, D. R.; Smallwood, G. J. Effects of primary soot 
particle size distribution on the temperature of soot particles heated by a nonsecond pulsed 
laser in an atmospheric laminar diffusion flame. International Journal of Heat and Mass 
Transfer, v. 49, p. 777-788, 2006. 

Machado, I. M. Caracterização experimental da radiação térmica emitida por chamas 
não pré-misturadas de metado diluído com CO2. Dissertação Mestrado, Porto Alegre, 2015. 

Melton, L. A. Soot Diagnostics Based on Laser-Heating. Applied Optics, v. 23, p. 
2201-2208, 1984. 

Mewes, B.; Seitzman, J. M. Soot volume fraction and particle size measurements with 
laser-induced incandescence. Applied Optics, v. 36, p. 709-717, 1997. 

Michelsen, H. A. Understanding and predicting the temporal response of laser-induced 
incandescence from carbonaceous particles. Journal of Chemical Physics, v. 118, p. 7012, 
2003. 

Michelsen, H. A.; Schulz, C.; Will, S.; Liu, F.; Kock, B. F.; Bladh, H.; Boiarciuc, A.; 
Dreier, T.; Hadef, R. et al. Modeling laser-induced incandescence of soot: a summary and 
comparison of LII models. Applied Physics B, v. 87, n. 3, p. 503-521, 2007. 

Michelsen, H. A.; Witze, P. O.; Kayes, D.; Hochgreb, S. Time-resolved laser-induced 
incandescence of soot: the influence of experimental factors and microphysical mechanisms. 
Applied Optics, v. 42, p. 5577-5590, 2003. 

Migliorini, F.; De Iuliis, S.; Cignoli, F.; Zizak, G. How "flat" is the rich premixed 
flame produced by your McKenna burner? Combustion and Flame, v. 153, p. 384-393, 
2008. 

Morley, C. A Chemical Equilibrium Program for Windows. Gaseq, 2005. Disponivel 
em: <http://www.gaseq.co.uk>. Acesso em: 15 jul. 2014. 

Oh, K. C.; Shin, H. D. The effect of oxygen and carbon dioxide concentration on soot 
formation in non-premixed flames. Fuel, v. 85, p. 615-624, 2006. 



 

  

81 

Olofsson, N.-E.; Bladh, H.; Bohlin, A.; Johnsson, J.; Bengtsson, P.-E. Are sooting 
premixed porous-plug burner flames onde-dimensional? A laser-based experimental 
investigation. Combustion Science and Technology, v. 185, p. 293-309, 2013. 

Ossler, F.; Metz, T.; Aldén, M. Picosecond laser-induced fluorescence from gas-phase 
polycyclic aromatic hydrocarbons at elevated temperatures. II. Flame-seeding measurements. 
Applied Physics B, v. 72, p. 479-489, 2001. 

Palmer, H. B.; Cullis, H. F. The chemistry and physics of carbon. New York: 
Dekker, v. 1, 1965. 

Rohlfing, E. A. Optical emission studies of atomic, molecular, and particulate carbon 
produced from a laser vaporization cluster source. Journal of Chemical Physics, v. 89, p. 
6103, 1988. 

Roth, P.; Filippov, A. V. In situ ultrafine particle sizing by a combination of pulsed 
laser heatup and particle thermal emission. Journal of Aerosol Science, v. 27, p. 95-104, 
1996. 

Santoro, R. J.; Semerjian, H. G.; Dobbins, R. A. Soot particle measurements in 
diffusion flames. Combustion and Flame, v. 51, p. 203-218, 1983. 

Santoro, R. J.; Semerjian, H. G.; Dobbins, R. A. Soot particle measuresments in 
diffusion flames, Combustion and Flame, v. 51, p. 203-218, 1983. 

Schulz, C.; Kock, B. F.; Hofmann, M.; Michelsen, H.; Will, S.; Bougie, B.; Suntz, R.; 
Smallwood, G. Laser-induced incandescence: Recent trends and current questions. Applied 
Physics B, v. 83, n. 3, p. 333-354, 2006. 

Shaddix, C. R.; Harrington, J. E.; Smyth, K. C. Quantitative measurements of Soot 
Volume Fraction Using Laser-Induced Incandescence. Combustion and Flame, v. 97, p. 
723-732, 1994. 

Shaddix, C. R.; Smyth, K. C. Laser-induced incandescence measurements of soot 
production in steady and flickering methane, propane and ethylene diffusion flames. 
Combustion and Flame, v. 107, p. 418-452, 1996. 

Snelling, D. R.; Liu, F.; Smalwood, G. J.; Güilder, Ö. L. Determination of the soot 
absorption function and thermal accommodation coefficient using low-fluence LII in a 
laminar coflow ethylene diffusion flame. Combustion and Flame, v. 136, p. 180-190, 2004. 

Snelling, D. R.; Smallwood, G. J.; Güilder, Ö. L.; Liu, F.; Bachalo, W. D. A 
calibration-independent laser-induced incandescence technique for soot measurement by 
detecting absolute light intensity. Applied Optics, v. 44, p. 6773-6785, 2005. 



 

  

82 

Sorensen, C. M.; Cai, J.; Lu, N. Light-Scattering Measurements of Monomer Size, 
Monomers Per Aggregate, and Fractal Dimension for Soot Aggregates in Flames. Applied 
Optcis, v. 31, p. 6547-6557, 1992. 

Turns, S. R.; Myhr, F. H.; Bandaru, R. V.; Maund, E. R. Oxides of nitrogen emissions 
from turbulent jet flames: part II – fuel dilution an partial premixing effects, Combustion and 
Flame, v. 93, p. 255-269, 1993. 

Vander Wal, R. L. Laser-induced incandescence: detection issues. Applied Optics, v. 
35, p. 6548-6559, 1996. 

Vander Wal, R. L.; Weiland, J. K. Laser-induced incandescence: Development and 
characterization towards a measurement of soot volume fraction. Applied Physics B, v. 59, p. 
445-452, 1994. 

Vander Wal, R. L.; Zhou, Z.; Choi, M. Y. Laser-induced incandescence calibration via 
gravimetric sampling. Combustion and Flame, v. 105, p. 462-470, 1996. 

Weeks, R. W.; Duley, W. W. Aerosol-particle sizes from light emission during 
excitation by TEA CO. Journal of Applied Physics, v. 45, p. 4661-4662, 1974. 

Will, S.; Schraml, S.; Bader, K.; Leipertz, A. Performance Characteristics of Soot 
Primary Particle Size Measurements by Time-Resolved Laser-Induced Incandescence. 
Applied Optics, v. 37, p. 5647-5658, 1998. 

Will, S.; Schraml, S.; Leipertz, A. 2-Dimensional Soot-Particle Sizing by Time-
Resolved Laser-Induced Incandescence. Optics Letters, v. 20, p. 2342-2344, 1995. 

Witze, P. O.; Hochgreb, S.; Kayes, D.; Michelsen, H. A.; Shaddix, C. R. Time-
resolved laser-induced incandescence and laser elastic-scattering measurements in a propane 
diffusion flame. Applied Optics B, v. 40, p. 2443-2452, 2001. 

Yoder, G. D.; Diwakar, P. K.; Hahn, D. W. Assessment of soot particle vaporization 
effects during laser-induced incandescence with time-resolved light scattering. Applied 
Optics, v. 44, p. 4211-4219, 2005. 

Zerbs, J.; Geigle, K. P.; Lammel, O.; Hader, J.; Stirn, R.; Hadef, R.; Meier, W. The 
influence of wavelength in extinction measurements and beam steering in laser-induced 
incandescence measurements in sooting flames. Applied Physics B., v. 96, p. 683-694, 2009. 

Zhao, H.; Ladommatos, N. Engine Combustion Instrumentation and Diagnostics, 
Society of Automotive Engineers (SAE), 2001. 

 



 

  

83 

APÊNDICE A  
 

 A análise da incerteza experimental, !, causada por erros aleatórios (resultado do 

somatório de pequenos erros independentes e incontroláveis, tais como os erros dos 

instrumentos de medição)  foi realizada por meio da aplicação do método de propagação de 

erros independentes, proposto por Kline-McClintock. Segundo Holman, 2011, o método é 

dado por 

 

 
! = ± !"

!!!
!!!

!!

!!!

!/!

 ( A.1 ) 

 

 

onde Y é a variável dependente, ki é o parâmetro independente e n é o número de parâmetros. 

 O método foi aplicado para os resultados de fração volumétrica de fuligem obtidos 

pela técnica de extinção de luz. A expressão abaixo foi obtida a partir do uso da             

Equação ( A.1 ), onde, nesse caso, Y corresponde à fv , que é função das grandezas I, I0, λ, L e 

E(m), de acordo com a Equação ( 3.2 ). Levando em consideração que o laser não apresenta 

incerteza relacionada à λ e que E(m) foi obtido por uma correlação matemática,           

Equação ( 3.1 ), temos 

 

!!! = ± !!!
!" !!
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+ !!!

!!!!
!!!

!
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!" !!
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( A.2 ) 

 

onde o erro referente à L é  dado por !! = ±0,01 mm  (resolução do paquímetro utilizado), e 

os erros referentes à I e I0 são dados por !! = ±1 mV e !!! = ±1 mV, respectivamente, 

obtidos a partir da oscilação pico a pico do sinal. As derivadas para cada grandeza são dadas 

por 
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APÊNDICE B  

 
 Para investigar o efeito da diluição sobre o sinal LII, para uma dada fração 

volumétrica constante de fuligem, uma modelagem matemática simplificada da técnica foi 

empregada. O modelo utilizado neste trabalho foi proposto por Hadef et al., 2010. A 

modelagem matemática que descreve o fenômeno a partir da técnica LII é realizada pelos 

balanços de massa e energia entre uma única partícula, com massa mp e diâmetro Dp, aquecida 

por um intenso pulso de laser, imersa no gás circundante com temperatura Tg (considerada 

como igual a temperatura de chama adiabática). Um esquema do modelo físico em 

consideração é mostrado na Figura 2.5. A equação da energia para a partícula é dada por 

 

 
!" !!!

!

6
!"
!" =  !!,!!"

!!!!
4 ! ! + ∆!!!!

!!!
!" − ℎ!"#$!!!! ! − !! −  !!!! !!!!!

!

!
!" ( B.1 ) 

 

onde ρ representa a densidade da partícula, ! representa o calor específico da partícula, T 

presenta a temperatura da partícula, t representa o tempo, !!,!"# representa a eficiência de 

absorção da partícula, q(t) representa o perfil temporal de intensidade do laser, ∆!! representa 

a entalpia de vaporização, !! representa a massa molar do vapor de fuligem, ℎ!"#$ representa 

o coeficiente de transferência de calor por condução, !! representa a emissividade espectral da 

fuligem, λ representa o comprimento de onda de excitação e !!! representa a radiação 

espectral do corpo negro. O termo à esquerda do sinal de igualdade representa a mudança na 

energia interna da partícula. Os termos do lado direito são, respectivamente, a taxa de 

absorção da energia do laser pela partícula, a taxa de perda de calor por vaporização, a 

condução de calor da partícula para o gás circundante e a radiação emitida pela partícula. 

Para levar em conta a dependência da temperatura na densidade da partícula e no calor 

específico da partícula, foram utilizadas as equações 

 

 ! = 2303,1− 0,073106 ! 

 
( B.2 ) 
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!!
!

! exp !!
!

exp !!
! − 1

! +  !!
!!
!
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exp !!
!

exp !!
! − 1

! +   !!!  

 

( B.3 ) 

 

onde !!,!!,!!,!!,!!!" !! são coeficientes empíricos dados na Tabela B.1 e R representa a 

constante molar dos gases. 

 

Tabela B.1 - Coeficientes utilizados na Equação ( B.3 ) [Bladh, 2007]. 

!! !! !! (K-1) !! (kg/mol) !!(K) !! (K) 

1,115 1,789 1,16x10-4 12,01x10-3 597 1739 

 

 

 A eficiência da absorção da partícula de fuligem é dada por 

 

 
!!,!"# =  4!!!! !(!) ( B.4 ) 

 

onde o valor da função de absorção, E(m), é dado pela Equação ( 3.1 ). 

 O perfil temporal da intensidade do laser, !(!), é dado pelo perfil temporal da 

intensidade do laser obtido experimentalmente, !!"#(!), normalizado e ponderado pela 

fluência medida do laser, !!, 

 

 ! ! =  !!
!!"#(!)
!!"#(!′)!"′!" !"

!
 ( B.5 ) 

 

onde !!"#(!) é aproximado por uma função gaussiana dada por 

 

 
!!"# ! = !! exp − ! − !!

!

2!!  ( B.6 ) 

 

onde, 
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 ! =  !!
(2 (2 log 2 )

 ( B.7 ) 

 

 

 !! =
1

! 2!  ( B.8 ) 

 

sendo  que os valores de !!! !! são obtidos experimentalmente.  

 Assume-se que a taxa de sublimação da partícula é controlada cineticamente, levando 

à perda de massa na superfície da partícula, de acordo com 

 

 !"!
!" =  !!" ! !!!

!

6 =  −!!!!!!!! ( B.9 ) 

 

onde !! representa a velocidade das espécies vaporizadas e !! representa a densidade do 

vapor, dado por 

 

 !! =  !!
!!
!" ( B.10 ) 

 

onde !! representa a pressão de vapor da fuligem. 

 A velocidade !! das espécies vaporizadas se difundindo a partir da superfície da 

partícula é dada por 

 

 
!! =  !!

!"
2!!!

 ( B.11 ) 

 

onde  !, o coeficiente de acomodação da massa, é assumido igual a 0,5. 

 A equação final para a variação de diâmetro da partícula é dada por 
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 !"
!" =  −2! !!!
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2!"!!

 ( B.12 ) 

 

onde, 

 
∆!! =  ℎ!!!

!

!!!
 

 

( B.13 ) 

 
!! =  !!!!

!

!!!
 ( B.14 ) 

 

 

 !! =  exp ( !!!!)
!

!!!
  ( B.15 ) 

 

onde os coeficientes hi, mi, e pi são apresentados na Tabela B.2. Os resultados da          

Equação ( B.12 ), Equação ( B.13 ) e Equação ( B.14 ) são mostrados na Figura B.1. 

 

Tabela B.2 - Coeficientes da Equação ( B.13 ), Equação ( B.14 ) e Equação ( B.15 )        

[Bladh, 2007]. 

i pi mi hi 

0 -1,2296x102 1,7179x10-2 2,05398x105 

1 9,0558x10-2 6,8654x10-7 7,3660x102 

2 -2,7637x10-5 2,9962x10-9 -4,0713x10-1 

3 4,1754x10-9 -8,5954x10-13 1,1992x10-4 

4 -2,4875x10-13 1,0486x10-16 -1,7946x10-8 

5 0 0 1,0717x10-12 
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a) 

 
b) 

 
c) 

Figura B.1 – Funções utilizadas para a pressão do vapor, massa molar do vapor  e entalpia de 

vaporização da fuligem. 

  

 Experimentalmente, o diâmetro primário das partículas se encontra entre 5 e 60 nm. 

Como o número de Knudsen é >>1 (o número de Knudsen é adimensional, definido como a 

razão entre o comprimento do caminho médio molecular – definido como o espaço médio 

percorrido entre duas colisões sucessivas das moléculas de um gás – e uma escala de 

comprimento fisicamente representativa), a condução de calor das partículas para o gás ocorre 

no chamado regime molecular livre. Como os experimentos foram conduzidos à pressão 

atmosférica, o número de Knudsen ≈ 7,4. Desta forma, a condução é dominada por colisões 

molécula-partícula, onde coeficiente de condução de calor por condução é definido por 

 

 
ℎ!"#$ =  !!

!!
8

8!
!!!!!

!∗ + 1
!∗ − 1  

 
( B.16 ) 

 

onde !! e !! são  pressão e temperatura do gás, respectivamente, !! é a massa molar do gás e 

!∗ é o valor médio da capacidade térmica, !, do gás, definida por 

 

 1
!∗ − 1 =  1

! − !!
!"′
! − 1

!

!!
 

 
( B.17 ) 

 

onde !′ serve como uma variável de integração para o parâmetro !, dependente da 

temperatura. O coeficiente de acomodação térmica, !!, é a fração do calor transferido por 

uma molécula de gás que colide com uma superfície, e depende geralmente da natureza do 
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gás e da superfície da partícula, assim como da temperatura de ambas. No caso de 

acomodação completa, !! = 1, a molécula de gás assume a temperatura da partícula. No caso 

de acomodação zero, !! = 0, a molécula refletida de gás mantém a mesma temperatura 

apresentada antes da colisão. O valor deste coeficiente é de grande importância no termo de 

condução, sendo assim crucial estimar um valor preciso. Apesar disto, diversos valores 

possíveis para o coeficiente !! estão presentes na literatura, variando desde 0,2 até 1. O valor 

mais usual de 0,3 é utilizado neste trabalho. 

 A integral em relação à ! do último termo na Equação ( B.1 ) pode ser calculada por 
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          ( B.18 ) 

 

  Utilizando um passo de tempo de 5 ps, a Equação ( B.1 ) e a Equação ( B.12 ) são 

resolvidas. Para tal, foi utilizando o software MathWorks MATLAB, onde a temperatura e o 

diâmetro da partícula são obtidos em função do tempo. Os resultados são utilizados para 

calcular o sinal de incandescência para um determinado comprimento de onda de detecção, 

!!"#, de acordo com 

  

 
!"## !, !!"# =  !(!)!!"#!

!!!

exp ℎ!!!
!!"#!!! − 1

−
!!!

!

exp ℎ!!!
!!"#!!!! − 1

 

 

 
( B.19 ) 

onde !!! representa o diâmetro inicial da partícula primária, antes do aquecimento. 

O modelo foi testado, incialmente, com os mesmos dados de Hadef et al., 2010, a fim 

de se verificar se a implementação havia sido realizada corretamente. Para tal, o teste foi 

realizado empregando λ = 1064 nm,  λdet = 450 nm, Tg = 1800 K, fluência de 0,4 J/cm2 e 

diâmetro inicial da partícula igual a 20 nm. Os resultados para a taxa de variação da energia 

são mostrados na Figura B.2, enquanto os resultados para a variação do tamanho da partícula 

são mostrados na Figura B.3. 
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Figura B.2 - Taxa de variação da energia utilizando os parâmetros de Hadef et al., 2010. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.3 - Variação do tamanho inicial da partícula em função do tempo, utilizando os 

parâmetros de Hadef et al., 2010. 
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 Os resultados obtidos apresentaram uma pequena diferença em relação aos dados de 

Hadef et al., 2010, sobretudo para a sublimação da partícula, onde os autores encontraram 

valores mais elevados para a região do pico deste termo. Esta diferença é creditada à omissão 

de alguns dados pelos autores, que dificulta a reprodução exata do modelo. Neste caso, cita-se 

a ausência de informações sobre o perfil temporal do laser utilizado !!"# ! , o qual está 

diretamente ligado ao mecanismo de absorção das partículas. Neste trabalho foi assumido 

uma distribuição gaussiana, porém a ausência de informações cruciais abre espaço para 

divergências nos resultados. Além disto, Hadef et al., 2010 não traz resultados para o 

comportamento da temperatura atingida na aplicação da técnica LII, dificultando ainda mais a 

obtenção de conclusões sobre a confiabilidade da reprodução do modelo. 

 Michelsen et al., 2007, apresenta uma extensa comparação entre diferentes modelos 

presentes na literatura, todos ligados ao diagnóstico de fuligem. Nesta revisão, entre outros 

trabalhos, foram escolhidos os modelos baseados em Hadef et al., 2006 (o qual é 

essencialmente o mesmo modelo apresentado em Hadef et al., 2010) e Michelsen, 2003. 

Desta forma, uma nova comparação foi realizada, para duas situações distintas. 

Primeiramente, é utilizado um regime de baixa fluência (0,05 J/cm2), comprimento de onda de 

excitação e detecção de 532 nm e 500 nm, respectivamente. O diâmetro inicial da partícula foi 

considerado igual a 30 nm e a temperatura dos gases igual a 1800 K. A Figura B.4 mostra a 

comparação da temperatura obtida em relação aos trabalhos citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura B.4 - Comportamento da temperatura para este trabalho (linha verde) e para os 

trabalhos de Hadef et al., 2006 (linha vermelha) e Michelsen, 2003 (linha verde) para regime 

de baixa fluência (0,05 J/cm2). 
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Os resultados mostram uma diferença de temperatura de pico de, aproximadamente, 

150 K entre este trabalho e Hadef et al., 2006. Após este pico, esta diferença se torna 

constante em 100 K. Esta diferença é considerada pequena, sobretudo quando é empregada 

baixa fluência. Neste regime, outros modelos chegaram a alcançar temperaturas de 3400 K 

para as mesmas condições, enquanto outros chegaram pouco acima de 2600 K          

[Michelsen et al., 2007]. 

A segunda situação estudada é para um regime de elevada fluência (0,7 J/cm2). Os 

outros parâmetros são idênticos aos empregados para regime de baixa fluência. A comparação 

dos resultados deste trabalho com os mesmos autores são apresentados na Figura B.5. 

Figura B.5 - Comportamento da temperatura para este trabalho (linha verde) e para os 

trabalhos de Hadef et al., 2006 (linha vermelha) e Michelsen, 2003 (linha verde) para regime 

de elevada fluência (0,7 J/cm2).  

 

Nesta situação, novamente são percebidas algumas diferenças entre os modelos. Na 

região do pico da temperatura, há uma boa concordância entre este trabalho e                     

Hadef et al., 2006. Após o pico, há um afastamento entre as curvas, onde, nesta situação, os 

resultados deste trabalho apresentam boa concordância com o trabalho de                    

Michelsen et al., 2003. 

Diante do bom comportamento do modelo em relação à outros trabalhos, foi avaliado, 

por fim, o decaimento do sinal LII (normalizado) para uma partícula com diâmetro de 20 nm 
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em relação ao trabalho de Hadef et al., 2010 (λ = 1064 nm,  λdet = 450 nm, Tg = 1800 K), com 

fluência igual a 0,1 J/cm2. O resultado é apresentado na Figura B.6. 

 

Figura B.6 - Sinal LII normalizado para uma partícula de 20 nm de diâmetro. 

 

O sinal LII normalizado mostrado na Figura B.6 apresentou uma discrepância de, 

aproximadamente, 10% em relação ao trabalho de Hadef et al., 2010 (não mostrado). Esta 

diferença é compatível com a diferença de temperatura observada quando baixas fluências são 

aplicadas. Desta forma, considerou-se que a reprodução do modelo foi realizada com sucesso. 
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